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Aveiro foi a Primeira cidade onde

aparecetl de Íacto o primeiro grito d e

guerra contra as pretensões dé D. Mi-
guel, levantado na utanhã do dia 16 de

Maio pelo batalhão de caçadores l0 e

por vários cidalãos corn ele associa-

dos.

SoRtauo-Hi slo r ia do cerco do Por to "

Lisboa, 1846. Tomo l,Pag'240

ENTUSIASMO pela libeÍdade, em A.veiro,. vem
0. Os trabalhos do si-
am ramificaçõt s nesta

cidade. Urna parte da oticialidade de caçado-
^ raaanl ..,"?..o1 dp cnoenha ria Luiz Gomes

Novo embaraÇo Para a Íevolução
Pamolona. infornlado dos sucessos

onÍiar em que Aveiro se conseÍvasse
Lisboa, aienta a exaltação do esPi-

/a a notsÍ ern muitos dos seus ha-rito que se PrlnclPla\
tiúnjôi, iótioceoôu para Coimbra no dia 29, levando

Íes 10, o tenent -corônel de engenharia Luiz Gomes

oã Cãii,arno, e o desembargador Fernando Afonso Ce-

àroãi, que ámuos entío a{ui residiarn ; o ioiz de fora

José de Vasconcelos. Teixeira Lebre,
ê outras pessoas tnais, estavam no s

secundou logo o
devido unicamente á intransigencia

do comandante um oficial.inglez,
uflas muito disti o maior-Linstow'

No dia 26 indo de Lisboa' o
marechal de car TifiX',?:;?rlT;

Para ali se dirigia.
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consigo caçadoÍes I0. Nesta cidade ficou apenas uma
parte do regimento de milicias e uma companhia,de
veteranos. Ao mesmo tempo já o juiz de fora Teixeira
Lebre, havia sido intormado do Porto, por Luiz Gomes
de Carvalho, que se dirigia para aqui com o batalhão
de caçadores 11, o coronel Bernardo de Castro Sepul-
veda, afint de auxiliar o pronunciamento da cidade.

Logo que saiu Pamplona para Coirnbra, aquele
magistrado assentou com a camara, de que
oomo vereador Manuel Sebastião de Morais

lazia parte
Sarmento,

que a proclamação do novo governo se fizesse na ma-
nhã do dia 30, e que ela coincidisse com a chegacia
do coronel Sepulveda.

Assim se iez. Pelas dez horas da manhã daquele
dia-ao aparecer aquele valente caudilho da liberdade,
vinelo de Albergaria-a-Velha e Angeja, oirde acabava
de Ievantar o grito da revolta, ouvirarn.se entusiasticos
vivas á santa religião, a el-rei D. João VI, ás côrtes e

a constituição,, dados pelo regimento de milicias de
Aveiro, e companhia de veterarros, e povo, oue esla-
cionava em frente da casa da camara, onde, ao tempo,
se achavam já reunidos todos os vereadores, as auto-
ridades da comarcir, e o clero, nobreza e povo.

Pelo juiz de Íóra foi proposto, que esta cidade
devia aderir ao movimento iniciado no Porto, reconhe-
cendo a «Junta provisoria do supremo governo do rei-
no» que ali se acabava de estabelecer, o que foi apro-
vado por aclamação no meio de calorosos vivas.

De tudo se lavrou auto no livro das vereações
que depois, por crdem da secretalia dos negocios do
reino de 2l de Agosto de 1823, Íoi aspado de sorte
que se nâo lê. Contém o auto aproximaclanrente cento
e vinte assinaturas, tntre as quais serlêem, ainda que
a custo, as de Bernardo de Castro Sepulveda (é a pri-
rneira), José de Vasconcelos Teixeira Lebre, juiz de
fóra; Manuel José de Freitas, João Nepumoceno da
Silva, Antonio José de Freitas, Fernando Afonso Geral-
des, Luiz Gomes de Carvrrlho, Antonio José Gravito
de Veiga e Lima, tenente-coronel de milicias de Oli-
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veiÍa de Azemeis; João Rangel de euadros, Dionisio
de Moura Coutinho, capitão mór de
Rarrgel de Quadros, capitão-mói de
Rodrigues de Figueiredo, capitão-mór de Eixo; Antonio,
Rangel de Quadros, Francisco Anto
quim Antonio Rodrigues Galhardo.
da Cunha, Gsbriel Lopes de Morais
redo Balacó, Manuel José Alves
veteranos; Francisco José de Oliveir
te de caçadores l0; Joaquim Antoni
ad.vogado ; José Lucas de Sousa da Silveira, José pe.
reira da Cunha, ci partido da-camara;
Bazilio de Oliveir
Justiniarro da C
Araujo-Taborda, Antonio Dias Ladeira de Castro, Joa-quim .Leite. de^ I {endes Guimâiães,
José An{onio Re
Evaristo Luiz de
renhas, João Ant s; FÍancisco Torné
Ilgrq§.r .Go1es, fr. |oaguirn Xavier de Campos, fr.
João Ribeiro Guirnarães. Depreende-se desta liita que
esteve presente ao acto tudo que em Aveiro havia de
rnais distinto, e que, se alguem faltou, foi involuntaria-
mente, por que depois, sucessivamente, vieram prestar
juramento ás novas instituiçóes os qire então não ti-
nha_m comparecido bispo da diocese
D. Manuel Pache

no anl
obstou

espirito da liberdade radicou-se bem
mo da maioria dos aveirenses, masa que o sistema absolutista contasse

depressa
isto não
tambenr

aqui adeptos fervorosos.
EIeita a regencia pelo

camara dirigiu-lhe esta carta c
con constituinte, aong oria :

.ll.'ot g Ex.mos Srs.-O senado da camara de
Aveiro, por si e em nome dos habitantes da rnesma
cidade e sua comarca, teem admirado em gostoso si-
le.ncio - os^ quasi milagrosos esforços que a-protectora
Mão do Omnipotente tem obradó e cbntinüa a obÍar
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pela Nação Poríuguesa. E' justissimamente animados
dos mais puros e sinceros sentimentos de gratidão e
respeito para com v. ex.as priÍi..eiros regeneradores da
patria e que estã() agora governando este reino tão
digna e sabiarnente no Real e Respeitavel nome de Sua
Magestade Iridelissima, que Deus guarde, e pelo acer-
tado voto da Augusia Assenrbleia, repres ntanÍe da
Nação, tenr a honra de felicitar, mui cordeal e respei-
tosarnenle, e de dirigir lhes por este niodo, com o maior
acatamento e submissâo, a ratificação dos protestos da
sua distinta esritna, e constante adesão e devida obe-
diencia. - Deus Guarde a v. ex.as como todos os por-
tugueses desejamos e havernos mister" - Aveiro em
canrara dc 17 de filarço de lB21 -ll.In's e Ex.mos Srs.
PresidenÍe e Membros r-ta Rrgencia do Reino.- José dt
Vasconcelos Teixeira Lebre, Bernardo Barre{o Feio,
Antonio ftangel de Quadros, Joao Crisostomo Oravito
da Veiga e Lirna, Manuel Sebastiao de fuIorais Sar-
mento.,

Ern a camara 0 que

"Tendo si,jri presentes á Regencia do Reino as

fazerdo-se muito credora da estima publica a carnara

segu e:oficioÍesposta, reccheu

expressôes respeitoms e distintas com que a carnara
dessa cidade a felicita e congratula pela sua instalaçãoe exercicio. no poder executivo, pelas côrtes gerai-s e
extraordinarias da naÇão, manifestando-lhe ãs nrais
n«rbres disposições em beneticio da causa pub ica; ao
seu regosilo e contentamento pelo desenvolvimento
dos votos gerais e unanimes de toda nação paÍa o
grande e glorioso fim da sua regeneração politica, de
que ela tanto carecia; me manda louvar e agradecer da
maneira ntais particular e expressiva estes puros sen-
timenlos de adesão á grande causa ern que todos os
portugueses se acham empenhados, e irrteressados;

dessa cidade, pela firmeza e lealdade com que protesta
manter-se nas actuais circunstanc:as polilicas da nação,
cuja f,.,rtuna se acha pendente das acertadas e sabias
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disposições das côrtes gerais; o que de ordem da mes-
ma regencia participo a Vossas t\lercês-[)eus Guarde
a Vossas Mercês.--Palacio da Regencia, em vinte e
seis de Março de 1821 .-Joaquim Pedro Aonçalves de
Oliveira-- Senhor f uiz de fóra, vereadoÍes e mais ofi-

t

ra
o

Í1

ainda ha quarenta ou cincoenta anos, a casa

organizar a lista

ciais da camara da cidade de Aveiro.'

entusiasmo, por assim dizer unanime que pro-
o sistema constitucional, inaugurado pela Íevo-
de 24 de Agosto, foi arrefecendo pouco a pouco
umero de descontentes aumentando de dia paÍa

Afim de manter aquele entusiasmo, e de inutilizar
qualquer esforço que partisse destes para restaurar o
absolutismo, estabeleceram-se em alguns pontos do
paiz diferentes sociedades politicas, mais ou rnenos se-
cretas. Foi enorme o incremento que tomou então em
Portugal a maçonaria. Aveiro teve tambem a sua loja
rnaçonica, que toi a da quinta dos Santos Martires.

Tem sido desconhecida pelos escrilores que se
teem ocupado da hist«rria da maçonaria em Portugal, a

existencia desta loja, de que a tradição constante em
Aveiro é testetnunho. Durante muito tempo, e isto su-
cedia da
quinta dos Santos Martires era olhada pelo povo com
horror; ali, dizia-se, os pedreiros livres deram tiros na
imagem de Nosso Senhor Iesus Cristo, e praticaram
outras identicas atrocidades. Apontavam-se a medo o
nome dos associados, mas ocultava-se quasi sempre o
enormissimo serviço prestado por esses maws homens
á causa da liberdade nas suas reuniÕes. De nada se
tratou de contrario á religião, pois quasi todos, senão
lodos, eram fervorosos catolicos, e disto davam publico
{estemunho, como no-lo asseveÍam pessoas'de todo o
credito, que ainda conheci, sendo uma Celas o dig.mo con-
selheiro Jose Ferreira da Cunha.

Seria hoje inteiramen!e impossivel



r0

dcs membros da loja dos Santos À{artires, se não fosse
a devassa a gue, em yirtude do decreto de 20 de Junho
de 1823, se procedeu nesta comarca e de que nos ofe-
receu uma copia autentica o distinto publicista sr. dr.
losé Francisco Lourenço de Almeida e Medeiros, que a
encontÍorr, entre os papeis de seu
dor Francisco i-ourenço de Almeid
que fôra quern mais concorrera ara organisação da
nresnra loja" Por este documento e por outÍas iniorrna.
çóes que pude colher ha- anos, vê-se que tizerarn parte
dela: Francisco Lourenço de Almeida, desembargador
da relação da Bahia e natural de Fcrmelã, concelho de
E'tarreja; ,r Monteiro, Basilio de Oliveira
Camossa, sargento-mór de ordenanÇas e cavaleiro de

F ilipe Antoni

e Jo m, jui
de de fór
Ce sa, juí

ro; quinr
Bai uel da

Malta (o irmao terrivel),' Antonio Cardoso de Barros
Loureiro Sequeira e Quadros, de Couto de Esteves ;
João dos Santos Rezende, negociante, (o irnão andtr-
dor); Caetanit Xavier Pcreira Brandão, ex-iuiz de fóra
da comarcír (o interrogador); Carlos Cardoso Moniz,

cha Couto, Iente de canotles e natural de Ilhavo, depu-
tado na primeira legislatura que se seguiu ao congÍes-
so constituinte ; dr. João Agosiinho Martins da Silva,
tle Sever do Vouga; ilr. Joaquirn José de Queiroz, de-
s-embargador da relação da Bahia (irmao rosa cruz);
Antonio José dos Santos, ajudante do batalhão Ae cá-
çadores 10; Teles, tenente de caçadores l0; Luiz Go-
mes de Carvalho, tenente coronei de engenharia e en-
carr.egado das obras da barra (o cavaleiro davingança ;
Carlos Cardoso, provedor cia comarca (o cavaleíro'do
pwthal; Antonio de Azeveclo e Cunha, tenente-coro.
nel de caçadores L0 (o irmdo veneravel);Antonio Cle-
mente Cardoso, José Maria da Fonseca'Moniz, tenente
de caçadores l0 e mais tarde, general e barão ds pal-
me; Castro, tenente de caçadores l0; dr. Joaquim de



Chuqre Albuquerque,
Nepumoceno da Silva
Ovar; Antonio Carlos de Melo, bacharel em medicina;

Aveiro e serrador na legislatura
Antonio Monteiro Baeta, alferes

dr. Luiz Cipriano Coelho
flstevão ; Evaristo Luiz de

de Magalhães, pai de José
Morais, escrivão do geral ;

dr. AgosÍinho Pacheco Teles, da Aguieira, depois sub-
prefeito do distrito de
em IB39 a 1B4l; Filipe
de caçadores 10, e dr. João Gonçalves Meireles Mon-
teiro.

interino desta cidade, barão de Vila Pouca, passada
minuciosa busca á casa e quintu dos Santos Martires.
Presidiu a essa diligencia o corregedor da comarca e
assistiu a ela o dr. fosé Guedes Coutinho Garrido, em
cuja casa em Coimbra tinha a sua sede, ao tempo, a
sociedade secreta dos Jardineiros, facto aliás ignorado
por ele.

Do exame á casa, apenas se averiguou que no
celeiro dela .foi encontrada uma cantoneira triangular,
metida em um canto agudo que tem a mesma casã pela
parte do Oriente, construida de taboas de pinho, tendo5 palmos de ccmprirhento em cada um dos lados por
onde se acha encostada na parede e 4 e 3 4 por o lado
interior, que fica em frente da casa com alguns pingos
de cebo por cima, que mostram ter estado ali úzes ácesas;
achando-se mais, nas duas paredes que formaín o ítn-
gulo agudo, alguns buracos de uma e outra parte com
cal caida ainda de fresco no soalho, e um barrote em
cima do tecto proximo ao forro e perpendicular aos
dois maiores buracos que existem de um e outro lado
das ditas paredes, que denota ter ali existido armação
que de proximo foi tirada: e passando depois á sala
das visitas da mesma casa acharam um gancho de fer-
ro pregado no forro por cima da porta da entrada que
fica da parte do sul tres palmos desviado da parede e
mais dois buracos na mesma paÍ€de de um e outro la-

II

de Sever do Vouga; dr. João
Figueiredo, monteiro.mór de

a a o roc o Ie.ci ina di de o enlSdeodoatar
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do da porta, d'onde se mostra terem estado parafusos
que preildiam alguma armação ou cortinado, achando-
se eguatmente tà-pado corn iaboado de forro. de pau de
pinhó o ante-côrô que esiá ao saír da sala da parte do
norte, donde se ouvia missa na capela que tem ? quin'
ta, tendo a porta do interior da sala duas tramelas no-
vas e uÍna fechadura que denota Íazer servidão para a
sala por esta pcrta da parte do norte, e não pela outra
tlo süI, que é-a propriá e destinada paÍa.a sala por fi-
car .proiinro á saleta da entrada principal das casas, e
achahdo-se mais eru uma porta das do corredor das
casas que dá entrada para um quarto gue vae ter ao
ante-côro e desta á sala das visitas pela parte do norte
tapada a bandeira da mesma porta com taboas de forro
em bruto, e (:om Íechadura Posta de novo na mesma
porta, pois que tendo seis portas o lnesmo corredor e
iodas c-orn bandeira nenhuma destas se acha tapada se-
não a reterida, vindo assint a ficar fechada a sala das
visitas por duas portas. E passando depois á cosintra
achou nesta urn armaiio novo feito do mesmo taboaCo

casqueiras de lenha a um lado da
e mostram sinais de ter existido le-

nha de proximo, ( lssim como os ves-
tigios delas, decl el de Quadros, se-
nhorio das ditas casas e quinta; que não existiam ali
quando alugou aquelas a utna creada do desembarga-
dor Francisco Lourenço d'Almeida, no tnez de Dezem-
bro de 7822,. 

*
*!Ê

Um dos vereadores que mais auxiliara o iuiz de
fóra Teixeira Lebre, nos trabalhos preparatorios para a
revolução em 1820, fÔra Manuel Sebastião de Morais
Sarmeúto, que na camara continuou a servir até agosto
de L822, em que faleceu. Não era de Aveiro Manue!
Sebastião, mas exercia aqui, ha bastantes anos !á, di-
ÍeÍentes lugares publicos de norneação regia, além dos
de eleição popular, para que por vezes-foi escolhido.
Nasceu-no Porto, em l7 de Maio de 1754, e casou, na
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Vila da Feira, com D. Maria Maxima Miquelina,
se dos Reis e Silva, e de sua es
sarda de Lima, ambos pertencen

distintas farnilias dali.
Em Aveiro radicou-se por tal fórma o espirito da

liberdade, que durante muito tempo, os manejos dos
absolutistas para restaurarern o sistema de §overnoque a revolução de 1820 destronara, não abrirãm bre-
cha no animo dos aveirenses. Concorreram grande-
mente para isto os trabalhos da loja. dos Santo§ Marti-
res e os sentimentos rasgadamente Iiberais de caçarlo-
res 10, O proprio regimento de miiicias, de que era
comandante Manuel Joaquim de Melo Brandão, exal-
tado absolutista, niostrava se disposto a sustentar a
ordem de cousas nascida daqueta revolução, quando
âgora, 1823, se iniciou o movim".nto cle Silveira" A
nobreza da terra, e a maior parte do clero, tanto regu-
lar, como secular, ntoslravam se neutrais, talvez ou [orpouco esperançados no triunfo d.r absolutisnto, ou poÍ-
que nestas duas classes a liberdade contava aqui fer-
voÍosos adeptos.

No Porto conspirava-se desCe ha muiio paÍa a
queda do. governo cclnstitucional; por vezes os conju-
rados dali procurâram adesões em Aveiro, e isto muito
principalnrenie, depois que caçador,:s l0 foi manrladti
marchar contra as forças revoltadas de Silveira, de
quem afinal caiu prlsioneiro rros campos de Santa Bar-
bara,_proximo de Chaves, em i3 de Março de 1823.

Não eram desconhecidos á autoridade local, e aos
verdadeiros amigos da liberdade, estes trabalhos dos
sectarios do absolutismo, e para lhes contrarninar o
e_feito algumas prcvidencias se tomararn aqui, cle acor-
do com 0 governo

Em 18 de Março reuniu a cam ra em sessão ex-
traordinaria, para que forarn egualmente convocadas as
pessoas tidas por afectas á causa constitucional, afinl
de se deliberar sobre urna consulta do governador das
gryas do partido do Porto, o brigadeirõ Antonio Lobo
Teixeira de Barros, se seria convõniente que o goveÍ-

a

a

a



nador militar desta cidade, Antonio Candido Cordeiro
Finheiro Furtado, atentos os seus sentimentos politi-
cos_, viesse ocupar c seu lugar ent que estava sendo
subslituido inlerinamente pe lo coronel Luiz Gomes de

l4

Carvalho. unanimidade, resolv e u-se responde rPor

camarâ e concelho, relalivamente ao sistema constitu'

«que não era polilico, nas z.ctuais cireunstanciss, que
o dito governador to,nasse o goi/erno, o que até po-
delia sei perigoso, por não meÍecer a confiança da

cionalr. Compareceram á reunião, segundo se vê do
auto--Joaquinr Marques Saraiva de Figueiredo. l_oa-
quinr Anlonio Placido, Francisco Tome Marques Go-
mes, Bento José M^endes Guinrarães, Domingos fosé
Lcpes de Carvalho, Antonio Candido de Morais erloa-
quim f ose de Oliveira, vereadores; José ile Vasconcelos
Teixeira Lebre, corregedor ; Carlos Cardoso Moniz
Castelo Branco, provedor ; Caetano Xavier Pereira
Brandã0, juiz de Íóra; Luiz Gomes de Carvalho, coro-
nel de engenharia e governador interino; Manuel Joa-
quim de Melo Brandão, coronel de milicias; Gonçalo
Antonio Tavares de Sousa, provisor e vigario geral do
bispaCo; Anionio José de Castro, juiz de Ióra de Re-
cardães em comissão de serviçr.r nacional; Nlanuel josé
Alves Ribeiro, capitão de veteranos; Agostinho da Cos'
ta Morrteiro, ajud:nte de milicias; João de Sousa Ri-
beiro, major graduado; Manuel Tavares de Araulo Ta-
borda, vigario da freguesia de Nossa Senhora da
sentação; Antonio Dias Ladeira de Castro, prior
Miguel;José Bernardo Gravito da Veiga e Lima; Eva-
risto Luiz de Morais, Betnardo Barreto Feio e Jcaquim
Antonio Rodrigues Galhardo, capitãc de lrngata.

O malogro da revolta do conde de Amarante não
desalenlou o partido absolutista do norte, que conti-
nuou a trabalhar mais e mais para a queda da consti-
tuição, na certeza de que agora á frente da revolução,
em vez de um general, aliás de prestigio, se colocaria
um dos filhos do proprio monarca.

apitaneava a revolta no Porto a reza da
milicias

L
?

Àpre-
de S.

cl-
dadade Lim dos chefes eÍa o coronel
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te de caçadores 10 estava fóra e, no
em, ao têmPo, o regimerto de mili'

cias; as autoridade§, a llão ser o iuiz de lóra e o go-
vernador militar interino, estavam vacilantes, pois re-
ceavam comprometer'se, visto o caminho que a revo'
lução ia tomando no sul. Os restantes elententos do
purtiOo liberal eram insuticientes p^ara o-bstar ao movi'
mento que se preparava, por isso facil foi aos partida-
rios do absolutisnto o .realisarem

s tres PaÍa as qua
o. Começou Pelo rePicar dos sinos

municipais e esÍa

1s p. /Vliguel e á
santa religião, levi la casa da camara
pelo barâó de' Vila Pouca € correspondidos pelo povo,
qre os foguetes e toque dos sino§ atraira ali. Guarda-
rã-se até ãntão um certo segredo sobre o que ia Íazer'
se, sem duvida poÍ se não confiar demasiado na anuen'
ciá Oa populaqãô, nem tão pouco na adesão mais que

arvalho, que tanto
se salientara na ret'olução de 1820 e que ÍÔra, por as'
sim dizer, aqui o cheÍê do partido liberal, a mitdança
das autoiidacies e do comandante do batalhão de ca-

çadores 10, o afastamento deste por mezes e em diver-
iàs ocasioés do seu quartel, entrônisaram por talfó,rma
ôi absolutistas aveirenses, clue quando faleceu D" João
VI, a aclamação de D, Pedio IV se fez sem sombra de

eniusiasmo, o que não sucedeu felizmente iá, quand.o

trõuve noticia dà outorga da Carta, e então o logo da

liberdade, amottecido ãesde a queda. da Constituição
rle 1822; reviveu com demasiada intensidade para

nunca mais se aP a cidade'
Restabelecid'c entar com a outor-

ga da Carta, as reliquias do p.artido,liberal tq AY-tll9
õongregaram'se novamente, de sorte que as lnsurrel'

çóeí a-bsolutistas, que então sur

fontos do Paiz, não encontraram aq
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Nâo obstante os pasquins sediciosos que apale-
atixados nas esquinas e o terror panico que poÍ
se espalhou no Porto á aproximação das forças

mJrquez cle Chaves e Teles Jtlrdãtr, e cujos écos_

sofia
lhães,

todos eleitos deputados
cuja circuuscriçgr-r eleitoral

diocese, D. Manuel Pacheco
canrara a seguinte conrunicaç

ti

de
a()

p rovt n cla
pa rte.

bi da
d uá

do
chegararn até Aveiro, a cidade rnanteve-se firnre pela
Cart;; , para cuja de[esa se alistaranl no batalhão acade-

alguns dos seus filhos, corno foranr Manuel JoséÍnlc0
Mendes [-eite, estudante do 3.o ano de leis; Francisco
Antonio Rezende, do 4.o anu metiico ; Frencisc,r j,rsé
de Oliveira Queiroz, do 2.o ano rtatematico e filosr;fi-
co; Manuel Ribeiro Dias Guirnarães, estudante Ce filo-

racional e moral; José E:tevão Coelho de Maga-
do 1.o ano juridico.

No parlanrento, para os interesses,
_[oaquirn José
Veiga e Lima,

a então Aveiro os desernbargadores

a0ur nha cása e familia, e o dr. Jose Honrenr
Correia Teles, su peri nten das ob ras cla barra,

da Beira, de

tinh
de
que

ihe advogar

Queiroz, Franciscr.r -f osé Gravito da

Par do reino fôra tarnbem nomeado o
Rezende, que

Il.n'o e Ex.n" Sr"--0 nosso augusto monarca o se-
nhor D. Pedro iV, por um efeito da sua real munifi-
cencia, dignou-se nomear-me par do reino, por carta
regia de 30 de Abril do presente ano. Nas actuais cir-
cunstancias não posso satisfazer os sentimentos de
pÍonta obediencia e de gratidão enr reconhecimento
desta graça, digna do maior apreço e estimação. Estou
no ultimo quartel da vida, padeço moiesti;s, e eorn as
poucas forças proprias da rninha idade, não é possivel
empreender grande jornada em semelhante eslação,
nem concorrer ás sessões e tornar parte nos trabalhos
de tão inrportante logar. Por estes motivos lenho a
honra de dirigir a v. ex." esta representação, pedindo
a v. ex." a rnercê de a levar ao conhecimento da ca-
mara Cos dignos pares, para que, conhecendo as causas



âs gue não peÍrnltem presentemente
nra de comparecer na canlara' como

devia, as quais e-tpero mereÇam a atenção de táo au-
gusta e respeitavel ãssernbleia. Aproveito a ocasião de

õferecer a' v. ex.' os rnais siuceros protestos da nlais
alta estima e respeito.

Deus guarde a v. ex'a-Aveiro, l0 d

18

182ô.-11,"'u e Ex.'no Sí.
reino e secretario dos dig

íis paternaes instituiçÕes, c

riiilo st-rberano o senhor

(i) -Documeutos Para

de
do
de

nos peres.

] qLre o augusto e ntagna-
. Pedro IV, por efeitos da

sua regia muniÍicencia, se dignou felicitar a nação p-or-

tugueza, t;ivelando-a a Pat elas nações cultas da Eu-
Íopa.' Esta camara, serenissirna senhora, se lisorgeia, co-
rno repÍesentante dos cidadãos e mais habitantes deste
termoi de ter executad0 fielmente a carta c rnstitucional
desde o solene iuramento que lhe prestou, o qual tem
sido reciprocantente observado com'a rnaior religiosi-
dade por todos os povos a que preside, e que gosand.o

da màior tranquilidade, reunindo seus votos aos da

carrara, bemdizem o alto beneficio do suave e paternal
governo de vossa alt:za screttissinta, congratula.ndo-se
ãe ter recaido etn vossa alleza a regencia pela nova
carta constitucional decretada '

t_i ll
D

a historia das cÔrtes gerais da nação
464, nota.

e Nor embro
Marquez de Tancos, par

Manuel, Bispo

São dessa epoca tambem L!rna mensagem que â
in[anta D. lsabeL .&4aria diriglu á camara e a resposta
eja regente que damos ern seguida :

oserenissitna senhora-A camara d'csta cidade de
Aveiro, possuida do niaior respeito e subrnissão para

eom vusôa alteza regente, tern a honra rie significar por
rneio da sua linguagem pura e cheia de lizura seus sin-
ceros sentimentos clê gratidão, fiel obriiencia e adhesão

portnguesa, tomo IV, Pag.
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Deus, como protecto
a saude

gusto e ad
deferiCos

a heroica
por esta

tos desta

r ind
de

orad
OS

píe
v âu

o

monarcas

!ustos,
vida de
manelra
calnera.

Aveiro, I de Setembro de i82ô. - Sebastiao Ma'
ruuel de Gouveia Almeida Figueiredo, juiz de ióra,
presidenie; Joaquim Timoteo ri-e Souss dtr. Silveirc, ve-
ieador; .fosé Àrlaria Branco de Melo, vereadcr.; Fran'
cisco Torué Marques Oomes, vereador ; José Atúonis
Barbosa, procurador ; Josá Antonio das Neves, escti'
VaO »,

Resposta da infanta regente :

*Agradeço a vossa felicitação e os honrados sen'
timentos dc que vcs achais possttidcs para coln o nos-
so augusto e legitimo tei o senhor D. Prdro IV, cujas
sabia§ providencias para pôr termo aos nossos tnales
rnerecerão .elogios enquanto liouver no rnundo irleias
exactirs de iusiiçz o muito com saber
que reina entre a harmonia e tran*
quilidade" Conservai lão grande benl; e paÍa o possuir
e gosar c'umpri, como tendes feito, e fazei curnprir a
sabia constituição, que o nosso geneÍoso e legitimo rei
nos outorgou. Da sua existencia virá a nossa fcrtuna ;

da sua existencia virá a nossa Íortuna; da sua extinção

Palacio de Nossa Senhora de Aiuda, enl 28 de
Setembro de 1826. -- Irfanta. - Para a camara de

das
oatusiasm

do !nÍante D. Miguel, em
s denronstrações de regosiio publieo
que á iluminação nos paço§ do con'
edificios particulares, e a uma§ po'
ocio, pela companhia de veteranos,

extraordinaria

Aveiro
I

Em Aveiro, ao contrario da
ras, foi recebida com trouxo en

limitaram-se quasi
celho e de alguns
bres salvas no R
com duas velhas peças.

outras Íer-
noticia da
22 de Fe-

maloÍ14

Não houve Te-Deum nem sessão



ztt

da calnara corn concurso de clero, nobrezr e pov'l ,
conro cie co§[r;6Er ern tais ocesiões.

Era em verdade nunleros() o partido abso'utista
local, mas f;iltava-lhe direcr;ão e energia. Em 1823 tor-
nara-se necessario que viesse do Porto o barãc de Vila
Pouca para se levar a efeito a proclarnação de D. João
VI, como rei absoluto; agora aÍ)esar de terem a ntaioria
da cafilaÍa pelo seu lado e estar longe o batalhão de
caçadores 10, cuja presença ser!a urn estorvo parâ
qi;alquer man;festação contraria á Carta, os partidarios
do infante guardaram uma ceÍta reserva, ern granile
parte filha do medo, pois os constituciorrais, aind a que
interiores em nurneío, erarn audaciosos e capazes de se
sacriticarem pel() seu ideal politico. Pelo ahsrrlutisnro
estava a nraiosia do ciero regular e secular da cidade,
quasi toda a nolsreza, o regimento de rnilicias e o po-
pulaclro" Militavanr no caffipo liberal a mocidade que
frequentava as escolárs superiores e que já se eviden-
ciara alistarrdo-se no batalhão academ!co, alguns fraCes
dtrr:iinicos como fr. Il,rdrigLr Jose Pereira, fr. Al,:xandre
cie S" Tomaz e uin Ír. Joaquin:, por alcunha o Antarelo"
O prinreiro e ultirno emigraranr, e o segundo esteve I
pieso no convento muitos mezes e ent 1829 f,li trans-
ferido por castigo para outra casa conventual.

Na classe comercial contave o partido constitucio-
nal bastantes dedicaçÕes, pois eÍam reconhecidamenle
ljberais José da Cunha (iurmarães (r), Pedro José da
Irlaia ('), Francisco Henriques da Maia (3), |eronirro
Rrbeiro Dias Guimarães 4,, À{anuel Aniorrio de Carva-

(r) -Pr€so em i830, Íoi condenado
1832, a um aÍro de degredo na Louzã
para as despesas da alçada,

Fevereiro de
réis de nrulta

em 25 de
e 50$000

(l)-Preso por haver sido pronunciado na
por a alçada o haver despr, nun.iado em 1S de

r3,-Foi pronunciado nras não chegou a
afinal despronunciado por Í;,lta de prova,

117-Foi prorruncii do mas nào chegou a
afinal desprcrunciado por falta cle p;ova,

Março
devassr,

seÍ preso,

sef preso,

solto
183ii.

sendo

se n i1o

foi
de

*
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ou a ser preso, selldo

ciâdo ein 7 «ie Dezenr
ciado em Z de Dezenr
ciado na devassa tira
de Março de lg30 foi. lhe r.eformada a pro_

nuncia por falta de prova.

-Plonunciado, homisiou-se.
('i )-Pronuncia io, forarn-llre i.ssirra

1830, cinco dias para dizer de facto e de di
por sua nrulaer tularia Luiza de Aguiar Bato de 1831 fo i julgado como ausente e
pro va.

(;) -Pronunciado, hontisiou-se.
(s)-Pronunciado, honrisiou-se.

. (:'):l1e-so,..foi condenado a dois anos de prisão em peni-
che e 200$00 reis para as despesas de alçada, fena que lhe-fói

.aneiro^de-lg3-,1, em um aüo ae dégredo ern
Íu em 2l de Fevereiro.

(to)- Pronu nciado, hotrisiou se.
(tt)-Es_teve_preso nas cadeias de Coimbra, Alnreida e La-

mego por ordenr da alçtrda.
(r?t-P:-eso, toi r

(13) _Homisiou
de 7 de Dezembro d

(1 i)_ldem.
(t9-Idem.
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da Cruz Maia, pintor (rJ; José dos
Manuel de Pinho, carpint

Santos Silva, cor-
eiro (3); foão Bar-Íeel ro

bosa
t rolha
Libera

),
12

de
(5);

IS

Pinho, sanrhlador (a); Luiz Maria dos Santcs,
Manuel Crisostcmo de Melo Alvirn pintor (6).
eram tambem
Jurrior '), e

os farmaceuticos Filipe Luiz
José Bernardo Mascarenhas e

de rosé

reuniãu era a loia d mercearia de
ol1lerclo, que

certos ali os irrnãos
ra
E

J

á excepção do tr.0
{

1:1-Foi citado por carta de editos da alçada de 7 de De-
zenrbro de 1829. Emigrou para Inglaterra, fez toda a campanha,
da liberdade e moÍreu coronel em l3 de Fevereiro de 18?8.

zembro de 1828 e vive u homisiado na Quinta dos Sarltos Marti-
res desde 1828 a 1834.

(j)-Foi citado por carta de eciitos da
tubro de 1830"

i0;-Foi citado por carta de editos da alçada de 7 de De-

atçada

Bernardo
Manuel da Cruz Maia, que áquela profissâo aliava'n o
caracter de eclesiasticos, sendo a farmacia deste ultimo
na rua Larga, hoie Estevão, urn dos pontos

os conslitucionais nrais exaltados.onde se reunlam
centro deOutro

Joío dos Santos Rezende, na Praça do
e

tin ha uma filhinha de nc)n-ie Maria ConstiÍuição, e era
aí que todos os dias o desembrargador Joaquim José
de Queiroz iazia lcngas e entusia,sticas prelecções sobre
o sistema constitucional, r'indo para isso da sua casa
de Verdernilho, das duas pa as tres horas da tarde, a
cavalo numa jumen tinha.
Morais, Evaristo, Antonio, e Jeronimo e muitos
outros rapazes de entãc,
pela Iiberdade. Todos
sargento de caçadirres

que todos pegaÍam enl aÍmas
os Morais,
10, Clemente de Morais Sar-

(l)-Àlandado pÍeso para a Relação doPorto em 1829, aí
esteve até I cle Julho cle 1832, em que foi solto pela entrada do
exército liberal.

(?)-Esteve pÍeso em Almeida nras foi solto, em 18 de Se-
tenrbro de 1830, por ordent da alçada.

(3)-Esteve preso descle Julho de 1828 até 0 de F-evereiro
de 1831, em que se julgou espiada a cuipa com a prísão iá so-
trida.

íirr-Pronunciado, [totnisiou-se.

de 2 de Ou'
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merlto, exerciam Iogares no juiso da comarca, pois
Evaristo Luiz de Morais. João Antonio de Morais Sar-

to eram escrivâes, e f eronimo de Morais Sarmento,
ante de cartorio. Parece que ali o espiritode liberda-
ra coniagioso porque eram tidos tambem por Iibe-
e disso deram sobejas provas Manuel José de Al-

meida, ajudante de escrivão dos orfãos í), José Ferreira
da Cunha, escrivão tJa correição (2), João de Melo Frei-
tas, escrivão s); 

José Pacheco de Almeida e Ioão Anto-
nio Pessoa, ajudanles de cartorio (i ; drs. Luiz dos Santos

Joaquim José Marques de Melo 8) e &lannel Pereira
Cunha (e, advogadas, e José Marques de Melo,

tem-se agora os nomes dos desembargadores Joaquinr

da
ca rcereiro (tt)).

A todos estes devotados amigos da liberdade jun-

(t)-Preso enr 1828, foi condenado, a 27 de Abril de 1831, a
cinco anos de degredo para Cabo Verde e 50#000 réis para as
despezas da alçada.

(':)-F'oi pronunciado na devassa tirada pelo juiz de fôra,
de 1830 toi-lhe retormada a pronuncia por
rova, Não chegou a ser preso por se haver

homisiado a tempo.
(l) - Havendo

de editos da alçada
(r)_ldern.

para Inglaterra, foi citado por calta
Dezembro de 1829.

Lamego durante o reinado

en'Iigrad o
deTde

- (5)-Pronunciado na devassa peto juiz de Íóra, Íoi-lhe re-
formada a pronuncia por falta de prova e'

(r)-Preso, foi condenado a [ena ulti
executada ern g de Outubro de 1829.

eso nas cadeias de

ís)-Presn enr 1828,, foi condenado, em l8 de Setembro de
1829, a ir assi;tir á execução de Ciemente de [,lorais Sarmenic

erreira Junior, e em segrrlda a ir degredado
Angola.

1o;-Foi citado por carta de editos da alçada de 7 de De-
zembro de 1829.

1t9-Foi condenado, em 21 de Julho
de prisão, levanlo.se-lhe em conta a j
solto por ordern da alçada em 2l de Agosto do mesmo ano.
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íosé de Queiroz, Francisco Lourenço de Alme ida e

Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lirna ; dr. Luiz
Cipriano Coellro de Magalhães, medico (r); r.r eapitão
caserneiro Manuel Coelho de Moura (2), Custodio José

Francisco Silvcrio de t-'arvalho Magalhães Serrão, fiscal

almoxariÍe do trenr; João Crisostomo Gravito, capitão-
ptir; Manuel Coelho de Moura, capitão de caçadores,
reformado (ó); Vicente Jose de Almeida, capitão de ve-

joão Henriques Ferreira (8, Prancisco da Silva tVlelo
Soares de Freitas, estudante de retorica e ouiros" A
isto havia ainda a acrescentar o batalhão de caçadorcs
10, cujos sentimentos politicos erain bern conlrecidos.
Por isso diz dele, corn tclda a verdade, Soriancl : "O
batalhão de caçadores 10, no qual predonrinava pio-
nunciadamente o eslririto liberal desde o sell coman-
dante, o coronel Jose Julio de Carvalho, alé ao ser.l

ultinro soldado (e1.,
Poucas terras estariam pcrtanio ern tã'r favoraveis

Portr, eur ca sa de
de Seixas Diniz,

"_-,*-?lE<-jj

seu pa-
um dos

de

(l)-PÍonunciado, refurgiou-se no
drinho o desembargador José Patricio
nrembros da alçada.

o Porto, rJonde o removeÍam para
de 1831, por ordent da alçada,

de
eem cinco anos

para as despesas
(") -Àtorr€ u daR em 27 de

Junho cle 1830,
em i0$j0C0 reis

JaneiroelaÇão

a sentenca

editos da alçada de 7 de De-

(7)-ldeÍn.
ado á pena ultima, sendo

ro de 1829.
çt7-Vida da Marquez de SíL da Bandeira, lomo

1-',1- Foi preso para AI-
meida, enr l8 de Outublo

()--Enrigrcu e sen,iu no exercito líberal no batalhão Iran-
cez.

(i)-Preso em 1828, fui condelrad'), a I
de degredo para Cabo Verde
cla a lçada"

nas cadei s
1831 .

O--Foi citado por carta de
zembro de 1829.

l, pag. 1-11.
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psra empreender q ualquer

dal imi eedaCarta.
pÍ pal promotor desta

bargador Joaquim .José de
Verdemillro e de combinação
crêmos que filiadas numa

Queiroz. Na sua casa de
com outras mais pe.ssoas,
loja. naçonica, propôs ele

coligar por rneio dela os comandantes e oficiais de va-
rios c orpos do exercito, que ainda nas provincias do
norte perrnaneciam iieis aos seus derrercs, tendo alé
então escapado ás denrissões do governo de Lisboa,
ou por falta de tenrpo, ou porque airrda rrão linham
chega
nha.

Porlugal os
loje

confiança para diversas
varn es ta c io n ad o's, o u
caçadores 7, g e 10, os regimentos 6 e 18, além de

em marcha os baÍalhões de

do a Porlu
Da referida

rebeldcs, refugiados em Espa-
fez ele expeclir emissarios de

terras do reino, onde se acha-
Ja

condiçôes como Aveiro,
rnovimento ent prol da liberdade, tão cruamente amea-

çada pelos actos de sucessiva hostilidade praticados
pelo governo do regente, quando para rentate s€ DLt-
biicou o decreto de l3 de Março disso!venclo a camara
dos deputados" Conhececlor de tudo isto, o desembar-
gador Joaquirn José de Queiro;, que naquela camara,
de que eia membro, ainda tcntou como ultimo c{estorço
levar os seus crlegas a protestar energicamente contra
a pclitica anti-constiiucional do infante, o que não
conseguiu, deu-se pres-ca em recolher á sua casa de
Verdernilho, trazendo iá traçado o plano da revolttção
que era mister realisar, e gue logo procurou pÔr em
pratica, Soriano, referindrr-se aos trabalhos dos abso-
lutistas para fazerern aclamar rei o infante D. Àliguel e

a má vontade que a isso mostravam alguns corpos do
exercito e os habitantes de cliferentes povoações, es'
creve: nNa cidade de ir,veiro, Quarrel permanetrte d()
batalhão de caçadores 10, havia mais do que !sto ;
apenas teve logar a dissclução da camara dos deputa-
dos, uma pequena reunião de ccnstitucionais decididcs
constituira-se em fóco de uma luz liberal, que ilurnina-
va todas as pegsoas dtp uma pura crenÇil nos pÍlncrplos

reunião foi o desem-

outros. Foi ele mesmo quem, pol seu proprio puuho'
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esüreveu a maior parte das eoÍrespondencias, íno.L{s*
triando os portatlores escoihidos para os diversos des*
tinos. Por este moclo entreteve o bon-r espirito claque"
les corpos, pintando aos serls resper:tivos oficiais a f u-
nesta sorte qL?e os esperava, se potr mais ten;po se
abstivessern de opôr-se á marcha que levavam as coLr-

Sobre o meslno assunto escreve um escrito r nao
inenos considerado e ilustre, o sr. PeSro A. Dias ;

.O desembargador cia Relação da Bahia (r), "Ioa-quirn iosé de Queiroz, fizera parte da camara dos de-
putados, ultimamente dissolvida, e achava-se agorâ eflI
Verdemilho, nas proxirnidaCes de Aveiro. Foi aqui que
ele traçou, e dirigiu, todo o plano, tendo oor agentes
prineipais o fiscal dos tabacos naquela cidade Fran-
cisco Silverio de Carvalho Magalhães Serrão, Manue}
Maria da Rocha Coimieiro, tenente-coronel de milióias,
e Clemente de Morais Sarmenio, sargento do batalhão
de caçadores iG, que acabava de chegar ao seu quar-
tel ern.4veiro 3.1.,

Se f,rsse necessario corroborar o testemunho a
autorisadissinro desles escritores, a que se podem j
tar alérn iloutros os do padre Jose de Oliveira Bera

liás
tltI-
rdo
D"( Revista hisLorica de Portugal desde a morte de

Joao VI até ao falecirnento de D. Fedro-Coimbra,
1840 e o de Francisco DLrarte de Almeida e Araujo
{Cronica da rainÍru a senhora D" Maria segunda, etc.,
I-isboa, 1859, vtrlunre 2"o, pag.6), tinhamos ainda a sen.
tença da alçada de 25 de Novembro de 1829, que coÍr-
denou D ffiesrno .loaquim José de Queiroz a que corn
baraço e pregão iosse conduzido pelas ruas publicas
da cidade do Porto, e que num atrto cadafalso, que ali

(t)-Historia dg guerra cívil e do estabelecimento do gover-
no partamentar em Porlugal, terceira época, tomo II, pag.297.

(,)-4.o. tenrpo era jà desembargador da Relaçãô do Forto
e com_o- tal_foi demitido pelo governo de D. Miguel.-

_ (3)-Subsidios para a historia poiitica do"Porta, 1823-l,829
- Porto, 189{j, pag- ô8.
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§eria Ievantado, de sorte que o seu castigo iosse vlsi<l
de todo o povo, â quem tatrto tinha escandalisado o
seu horrorosissimo delicto, moíresse de morte natura{

da sua rneffi oÍta não houvesse rnais noticia; ern que se

cie garrote e depois de lhe ser decepada a cabeça, fo-.se
o mtsmo cadatalso com seu corpo reduzido pelo fogo
a crneas, que serlam lançadas ao rflar, ilara que dele e

Queiroz rnosíra se o haver sieÍo, não só o mais atre-
vido e cusado conspiraclor, cabeça e principa{ autor
dos tramas e rnaquinações que urdiram e pÍepararam o
horroroso atentado de 16 de Maio de lB28 nas duas
cidades de Aveiro e Porto, mas tanrbenr incansavel e

lê o seguinte sobre os primordios da revolução: *Do
infame, perveÍso e façanhoso téu Joaquim José de

poderoso agente do seu desenvolvirnento e acerrimo
alantenedor da sua destruidora persistencia e deplora-
vel duração. Porquanto se acha provado e demonstra-
.do até á evidencia, como se ponderou na primeira sen-
tenÇa desta alçada pelas correspondencias originais
deste mesmo audacissimo réu, apreendidas ao co-réu
Francisco Silverio de Carvaiho, já
constituem a parte mais essencial d
lião a que se procedeu naquela cidade de Aveiro, iun'
tas ao apenso 33.0, que o réu, a quem devorava o es-
pirito da soberba e atnbição, e do odio e vingança
contra a augustissima e sagrada pessoa de sua mages-
tade e contra as instituições salutares e f u ndarnentais
da rnonarquia, que o Ínesrno senhor se propunha res-
tabelecer, apenas dissolvida a camara dos deputados
em Lisboa, de que o réu havia sido ntembro muito
pernicioso e desgraçadantente muito influente, reco'
lheudo-se ao obscuro e insignificante lugar de Verde"
nrilho, donde era natura! e tnoradoÍ, nas visinhanças
de .Aveiro, entrou logo a idear e foriar o diabolico e
sacrilego plano de aÍrancar das reais rnãos de §ua ma-
gestadé a Íelicissima e gloriosissima regencia, que le-
galmente ex

tres
ercitava nestes reinos, e a estotvar a reu'
estados, convocados para salvação e se'nião dos

guranÇâ comumr tudo isto manobrado e procurado á
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(\)-Documentts para a ltistaria
portuguesa, tomo VI, pag. 842-843.

"Mostra-se rnais das ditas corresponclencias origr:

ará o rnesmo malvado empÍcen'-
outros furiosos maquinadorcs

confe derados, a aliciar e coligar ao scu in[arne particlo
os eormandanfes e oÍiciais de varios corpGS do exercitrr,
aos quais se expediram emissarios de contiança, que
foram a Vizeu, S. Pedro do $u1, Gouveia, Coimbra e
Porto, para dispôr e setluzir os corpos ai e-stacionados
ou alojados na su? rnaÍcha, os batalhóes 7, 9 e l0
caÇadores, os regimentos de intantaria 6, artilharia
alérn de outros ; sendo o mesmo réu o que por seu
proprlo punho escrevia a nraior parte das ditas corres-
pondencias, escolhia e industriava os ditos emissarios,
destinava as pessoas a guem eram dirigiCas e prepa-
rava de antemão o espirito d:queles c,)Ípos, alienan-
do-os pela comen:oração sediciosa de escritos e perio-
elieos subversivos, q,re outros conspiradores traçavan-l
dentro e fóra do reino ').,O desembargador Queiroz foi dulma aetividade
prodigiosa, conhecendo que só um movimento militar
de antenrão combinado pcidia tazer vingar a revolução
que se premeditava, e tendo a adesão entusiastica de
caçador':s 10, mandou ao Porto o slrgento do mesmo
corpo e pessoa de sua inteira eonfiança e arnizade,
Clemente de Morais Sarmento, com cartas para alguns
negociantes e outras' pessoas reconhecidamente libe-
rais, afim destas procuraÍem chamar ao seu partido o
comandante de infantaria 6 e, no caso deste se mostrar
disposto a favorecer a revolução, saber dele se o reÍe-
rido batalhão poderia assegurar a posse da ponte de
Vila Nova de Gaia até á chegada de caçadores L0, no

das côrtes gerais dt nação



Monurnento levantado á memópia dos Mántipes
da Liberdade no Cemitério de Ãveino





29

caso das restantes forças da
ao nrovintento. Para o general Claudino,
retirado para a sua casa de Mcncorvo,
bem logo, convidando-o a assuntir
Ças que se sublevassem. Parece
chegou ás mãos do vencedor da
da Beira enr ]aneiro de 1827, pois
cia da revolução muito depois dela
tão tardiamente que, dirigindo-se
sioneiro das tropas miguelistas.

não aderirem
que se havia

escreveu tam-
o comando das for-
que esta carta não

batalha de Coruche
este só houve noti-
haver rebentado e,

guaÍnlçao

ao Porto, caiu pri-

Constando-lhe que infantaria l0 regressava de Vila
Real ao seu quartel permanente ettt Santarem, ft'z com

Coirnbra no dia 27 de À{aio. Para Lamego, onde se
enconirava o batalhão de caçailores 10, mandou Quei-
roz partir Evaristo Luiz de Morais Sarmento, afim de
informar o comandante do corpo José f ulio de Carva-

que lhe fclsse ao enconlro, ern Coinrbra, o ntajor de
caçadorcs 10 Pedro Antonio Rebocho, corn o fint de o
chamar ao partido da revolução, a ue o mesrno coÍpo
aderiu depois, vinCo juntar-se á divisão liberal em
Coirnbra Para Lamego, ond

lho dtr que se passava e, para Yizeu, fez parlir o es-
crivão do.publico José Pacheco de Almeida, a procu-
rar a adesão de caçadores 9, o que se conseguiu, pois
este corpo logo que ali teve noticia da revolução do
Porto deu-se pressa em proclamar a

nal, facto qrre se realisou em 19 de

portancia,
na camara

Em seu auxilio proc Íou igualtnente o desembar-
gador Queirc,z chamar alguns elementos civis de im-

corno foram o seu colega na ntagistratura e
dos deputados o desembargador Francisco

Antonio ravito da Veiga e Lima e o coÍregedor da
Francisco Antonio de Abreu e Lima, e o fisca!
contracto do tabaco nesta cid

de Carvalho Magalhães Serrão.
ad
A

e Francisco
este ultimo

pilnletro, e por interme-
acederam a tomar parte

nses tambem

Carta Constitucio-
Maio.

comarca
do real
Silverio
foi a
dio
n(Js Íevo

tistas
pilnclp ro

e
anao

quem Queiroz se di
dele é que aqueles
trabalhos preparatori
Pelo seu lado os a
estavam inactivos. O desanimo se
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âpossara deles, atenta a grande força nloral que o par*
tido conslituc!onal tinha ent Aveiro, Íorça que {izera
com que em cantaía, âpesar da niair.rria dos veteadores
ser slla, nunca thegasse â ser a'pre sentada en: sessão a

celebre circular do getterai D. Aivaro ria Costa de
Sousa Macedo, de I cle abril de 1828, que insltluava
para se .suplicar a D. Iiliguel que atenCendo ao voto
geral da nação e aos iitteresses dos povos se dignasse
declarar-se legitilno rei destes reinos e seu natural se-
nhoro, é certo que se traballrava ellormelfiente para a
restauraçáo do absolutismo.

Rocha Coinrieiro, Êffi uÍn3 carta que escrei'eu clo

Forto em 14 elc Àlaio a Francisco Silverio, e que tle-
pois foi apreenciida por ocasiâo deste ser pr€so, dizia-
Íhe que o coronel de infantaria 6 Francisco José Perei-
ra estava finalinente decidido, e que ronrpia á menor
ofensa que sofresse um dos seus sr,,ldados"

Obtida essa suspirada aclesâo, não havia pois que
esperar. Queiroz, na lresrna noite em que se recebeu a
noticia, conferenciou largamente ern casa de üravito
com o Ínesmo Francisto Siiveric, Josó jr:lio de Cari'a*
lho e Franeisco Antonio de Abreu e i-iilla, assetttandt;-
Be que a revolução se fizesse err Avelro no dia 10, e
no dia seguinte, L7, no Porto, afim de dar tempo a
marchar paia ali o batalhão de caçadores tr0, o que sÓ

pr,dia tazer-se depois desta cidaCe se haver revolucio-
naCo.

Tem-se dito que a revr--rluç:ãii e'síava combinada
para no
.Aveiro"

dia 10 rebentar sintulianeainente no Porto e
hNão é assim. O dia aprazaCo para aquela ci'

dade foi o de l7 ie l,{aio. A antecipação ciunl dia para
o Porto foi niotivada pela exoneração do coronel de
infantaria 0, que fez com que o legitnento saisse para
a rua pelas quatro horas na tarde de 1Ô, dando vivas
a D. Peclro iV, a D" Iv{aria Il e á Carta Constituciona!.
e se fosse p0star no eatnpo de Santo Ovidio, cinde se

lhe foram reunir nessa mesma noite infantaria 1Ls e ar-
tilharia 4. De que a revolução de',':a rebcntar no Foilc
no eiia 17 é testernunho uma caria escrita do Porto;t
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i9 dê Maio, para os Açores, onde se Íê: *Combinaram-
se os chetes dcls corpos da guarnição com os do 10
de caca,.iores de Aveiro,6 de Fenafiel, T e B de infan-
taria de Braga, etc., etc, Marcou-se o dia 17 do corren-
te, eir que devia aparecer cle novo a liberdade, protes-
tando logo o 6." que se antes o negro governador ten-
tasse prender algum dos seus oficiais, hesse momento

No dia t5 á noite chegou do Porto Manuel Maria
da Rocha Colmieiio, trazendo de Ovar onze barcos em-
bargados para neles se transportar pela ria o batalhão
de caçadores 10, e daquela cidade a certeza de que a
revrilução se realísaria no dia 17, corno estava aptaza-
do. Na madrugaCa do dia seguinte reuniram-se ern casa
do corregedor Francisco Antonio de Abreu e Lima
Colmieiro, Queiroz, Siiverio e José Julio de Carvalho,
e tomadas ali as ult mas resoluções, satrarn todos, man-
dando logo este u!timo tocar a oficiais"

A's sete horas estava o batalhão formado, e nas
ruas principiavam a ouvir.se vivas á Carta Constitucio-
nal, a D. Pedro IV e á Rainha D. Maria II; os prlnrei-
ros levantou os na Praça do Comercio o'tiesernbarga-
dor Queiroz. Acio continuo erarn presos por oficiais-de
caçadores 10, em suas casas, o governadçr rnilitar te.
nenÍe-cororrel Antonio da Silva Pinto, o juiz de fóra
José de Sousa Ribeiro Pinto, o cornandante da compa-
rrhia de veteranos Luiz Estevão Couceiro da Costa é o
escrivão da camara Antcrnio José das Neves e condu-
zidos aos paços do concelho, onde ficaram sob custo-
dia. Para o quartel do Carmo afim de desarnnar os ve-
teranos, toi uma força de caçadores, comandada pelo
capitão José de Vasconcelos Bandeira cle Lernos, de-
pois visconde de Leiria, que não consentiu que fosse
desarmada a sentinela, um velho soldado da guerra pe-

(t)-Ensaio bibliograftco. Catalogo das obras nacíonaes e
estran^g^eira;^Telatiuas cos sücessos politicos de portugal n0s anos
de 1828 a 1834.-Ponta Delgada, 1888, pag. 105 e 196.
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Serrão, loão de Melo Freitas, J dos
n o da

Santris Rezett-
Cunha Tosc;-

el
CI

de, Pa
no anu
es da

checo d'Almt'ida, A

.a
CE

cr)mparecerenl
AC

der.
N

lam a çã c'

a casa da camara, reunidos que foram a maioria

mais proentinentes do partido liberal, fr'i ricposta a ve-
reaçãô e proclamacla a soberania da rainha D. Maria II,
reoetindo-se por essíl o.:asião os mesln(rs vivas quc
p,i*co airte s ie rinham ouvido na Praça do Comercio'
Em seguida o desembitrgador Queircz ditott o auto que

segue e que foi lavrado no li,ro das vereações por
Evaristo Luiz de Morais :

d a olicialid ad e de caçadtires 10 e alguns dos vultc,s

. Auto de reclantação e trancaniento.. .."

(r)-No livro des verea(úes da camara de Aveiro qtte teve
princi|ío enr l3 de Dezen'bro cle 1826 e fittr ern 7 de Aiaio cle

íSSg, ã. fl. 5ô a 58 v. encontra-se este auto, mas nào está legive!
por 'haver siclo riscado e trancaclo ertl vista de orclem.expedida
iror ut., aviso regio, mas como c1o mesmo a to toi tir;'da uma
ãopia para ser ir niâ á devassa a que se-pÍocedeu nesta cidade
sobr" às acontêcirnentos do dia 16 de Maio, é a este monstruosc' adar aqui. Vê-se q're

e substituidas PoÍ.. "

Fica portanto assim explicada esta lacuna e as ntais qlte
se the seguirem além das incoitecções da mesma copia, gue são
grandes,

,1.

Antonio Lotireiro de Mesquita,
v0cand()
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€m vint e cinco de Abril deste ano e de

do juramento prestado a et-rei o senhor D' Pedro lV e

á sõnhora Rainha D. Maria II e á Carta Constitucional
e de obediencia á regencia

Ano do Nascimento de
de mil oitocenl s e vinte e oito, aos dezeseis de Maio
do dito ano, nesta cidade de Aveiro e casa da camara
dela onde se nchavam reunidos.. " da cafilara o dou-
tor Joaquim Antonio Placido, ve-reador mais velho dos
ano-s passados, presidente pela Ordenação por se achar
preso o actual jiriz de fóra, e suspensos os vereadores
bento |osé Mrindes Guimarães, Do-minggs-José Lopes
de Caivalho, Bernardo Xavier de Magalhães e o pro'
curador deste ano Agostinho José PinlteiÍo, que su'

uto de vinle e cinco de Abril Prete-
coacto como se obsetvou Pelos Pro'

testos que nesse acto fez conlra ele, e_sendo convoca-
das as autoridades e mais cidaclãos abaixo assinados,
e concorrendo todos espontaneamente assim como o
comandante e oficiais do batalhão dez de caçadores,
que, com tanta fidelidade ao nosso'legitimo reie-senhor
Ó. Pedro IV, o aclamaram de novo nesla cidade no
dia 3 do ccrrente em que o mesmo batalhão entrou
nela e com toda a firmeza tem sustentado os seus le-
gitimos direiÍos, e .rhi pelo dilo presidente, vereadores,

iirocurador ccm os mais abaixo assinados foi dito, que

iendo-se no dia vinte e cinco do dilo mez de Abril
deste ano proclamado o senhor D' Miguel como rei
absoluto deste reino, pelo govertlador interino, como a
tropa de voluntarios e um destacamento do regiy]ento
dezbito que pata esse Íim veio da cidade do Porto,
infundindo ccht isso o maior terror aos cidadãos desta
cidade e ligando-se com o iuiz cle Íóra dela José"de
Sousa Ribeiio Pinto, com o provedor da comarca An-
tonio de Abranches Lcbo e corn outros facciosos bem
conhecidcs por inimigos de el-rei e da Carta Consti-
tucional, o dito juiz de fóra protegido por aquela força
fez convocar a camara no dito dia depois daquela pro'
clamação militar, e fazendo vir a ela alguns cidadãos
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do seu partido e alguma baixa plehe e ou'tros coactos.,
celebraram o auto carnarario que se aclra neste livro a
folhas cixcoenta e umA, aclamando como rei absoluii;
destes reinos ao senhor infante D. Miguel e cxclu:nd(l
ao senhor D. Pedro IV nosso legitimo soberano e sua
augusta filha, nossa rainha a senhora D. Maria IÍ, re-
conhecidos o m3srno augusto senhor corno rei e a
nresma augusta sua filha como sua sucessora não
por toda a nação desde a morte do senhor D. João
de saudosa nter oria, nras pelos solenes juramentos
nlesrna nação no dia 3l de Juiho de 1826 e depois pe-
las côrtes destes reinos, lega mente convocados e reu-
nidos assim conio por todas as potencias da Errrcpa,
vindo assim a ser aquele auto de aclapsç56 uma for-
mal rebelião conrra o lcgitimo rei e sua augusta suces-
soÍan e porque se achavanr agora livres de coacção e
na plena espontaneidade, reclamamo anulam e mandanr
trancar aquele dito auto como se nunca existisse, e de
novo ractificam os jurarnentos que teem prestado de

que se verifiquern as condiçÕes da abdicação do mes-
mo augusto senhor, e da mesma fórma ractificam os

SO

VI,
da

juramentos que prestara-m á Carta Constitucional de 2
Abril de 1826,
inteiramente.

fidelidade e obedienciÍl ao nosso I imo rei o se
D. Fedro IV e á nossa legitima rai D. Maria II,

de
var
foí nomeado por el-rei no decreto de 3 de f ulho de
1827 para reger estes reinos como seu delegado e para
exercer os poderes designados na Carta Constitucional
e governar na cq,nÍormidade desta limitação, poi uma
natuÍeza limitada e condicional á observancia da dita
Carta Constitucional, e visto que o mesmo senhor in-
fante D. Miguel por actos reiterados, que são patentes
a toda a coacção e ultimamente pelo decreto de 3 do
corrente deixou de governar segundo a dita Carta
Constitucional e a tornou de nenhum efeito, tornando
assim as condições taxaiivas daquela delegação, der-
xando mesmo de governar em nome de el-rei e assiu-i
não reconhecendo os direitos do mesmo augusto se.

para a obse rn e fazerem obser*
E como o s r infante D. Miguel
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fihor, seu rei legitimo, por estes motivos
muitos que são patentes a tr da a nação e
ropa não pode o n)esnto senhor infantê D. Miguel ser
reconhecido como regente desles reinos, nem como tal
se Ihe deve obedecer, devendo-se considerar como par-
ticular e sem autoridade alguma governativa I e assim
eles canrar istas e mais pessoas abaixo assinadas dei-
xam de o reconhecer como regente e protestam não
lhe obeCeceÍ em cousa alguma nem a ord
manadas e isto enouanto el.rei o senhor
nâo mandar o contrario, porque como fieis subdilos

ecl

D

e
a

por outros
toda a Eu-

ens dcle di-
D. Pedro IV

prctestam e juram ob
com0 a senhora infanta

dro Antonio Rebocho,

eceÍ a essas determinações e
. Izabel Maria se acha coacta,

major do decimo batalhão de

e como prisioneira na côrte de Lisboa, prornetem e
juram obedecer á regencia provisoria do reino, que
haverá na cidade do Forto enquanto na dita côrte de
Lisboa se não estabelecer a regencia permanente, á
qual da mesmíl forma protestam e juram obedecer en-
quarto el"rei o senhor D. Pedro IV não determinar ou
delegar outra regencia, e destas suas declarações, pro-
testos e juramentos mandaram que se fizesse este auto,
e que fosse publicado e remetido por copia onde con-
vier, o qual todos assinaram, e eu Evaristo Luiz de
Morais no impedimento do escrivão da camara Fran-
cisco Anlonio de Almeida o escrevi e assino.

Joaquim Antonio Placido, João Crisóstomo Gravi-
to, José da Cunha úuimarães, Joãt' Nepomuceno da
Silva, Agostinho José Pinheiro, José Julio de Carvalho,
coronel graduado e comandante do dez de caçadores;
o corregedor Francisco Antonio de Abreu e Lima, Pe-

capitão de caça s dez; Jcão Franci Pinto,
te de caçadores João Evangelista tinho,

caçadores ; fosé de Vasconcelos Bandeira de Lenros,
capilâo do decimo batalhão de caçadores ; João de
Sousa Pizarro, capitão de caçadores dez; João Antonio
Rebocho, capitão de caçadores dez ; Filipe Correia de
Mesquita, capitão de caçadores dez; Paulo Maria Ri-

tenente de caçadores dez; Manuel de Sousa da Silva,
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do fisico-mór ;

nuel
Jo sé

G lmes Glimaíães,

segredo
dr. Luiz

qu
d:

ao
o,re voluçã

alÍeres de caçadores dez; Luiz Maria de Magalhães, al-
feres de caçadores dez; Joaquim Rodrigues Simóes,
tenente do decimr batalhão de caçadores dez; Manuel
Iulio de Carvalho, alferes do decimo batatrhão de caça-
dores dez;-rr:sé Leite Peieira de Balsinho, ajudante do
dez de caçadores; João L,.riz Barbosa, Vicente José de
Alrneida, capitão , Francisco Silverio de Carvalho de
Magalhães Serrão, fiscal do real contracto dos tabacos;
Luiz Cipriano Coelho dc Magalhães, medico do partido
e delegado Clernente da Silva Melo
Soares de Freitas, ex-iurz rie Íóra de Viana do Alem-
j,r ; o bacharel Joaquim f osé M:rques de Melo, o ba-
charel Luiz dos Santos Regala, f oaquim Timoreo de

into, profes-Sousa da Silveira, Antonio José Pereira
sor de fitosofia; Iosé Ferreira da Cunha, João Antonio
de Morais, João dos Santos Rez:nde, José Marques de
Melo, o bacharel Manuel Pereira da Cunha, Francisco
Henriques da Maia, foaquim José da R,tcha, Custodlo
José Batista, Antcnio Mlrcelin,l de Sá, Custodio Joa-
quim de Oliveira, Francisco da Silva Melo Soares de
Freitas, Frlipe Luiz B:rnar,lo JLrniitr. José Antonio Bar.
bosa, Josê Maria Placido, J rsé de Oiiveira Lrpes, Ma-

C
M Santos, Mrnuel J

oelho de
aria dos

Moura, Antonio

Manuel José de Almeida, Manuel
Maria dos Santos, Joaquim de Oiiv
rlos Santos Ventura, Antonio Jrrsé
Francisco Caetano da Ccsta, Custodio José Duarte e
Silva capitão quartel mestre d: milicias de Aveiro.,

ão é tacil explicar p )rque deixaram de assinar o
auto. além de outros, o deseurbargador Gravito e bem
ilsstm ()s academicos Mendes Leite e José Estevão.
fiste ultimo,
,la

contrario da
intormara-o

:le (t), estava no
tudo seu pai o

da Cunha Toscano,
osé Batista Pereira,
José Bartlosa, L'riz
eira e Costa, B:n1o

()-Marques Comes, Manuel José Mendes Leite. Esboço
bngrafico, pag. 10.
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logo que se assentou que a revolu-
dia 16, comunicou-o irnediatamente

eria entregar
rná letra da

com

Coi,nhra. Di lo Soriano, que nas suas Revelações
da minha vida 1) escÍeve :

*Efectivamente seriam quatro horas da madrugada
de l6 de Maio, quando frtrÍemente me bateram áporia
da casa da minha residencia. Meio atordoado conr o
sono, por ser desde criança essencialmente dorminho-
co, dei ao diabo quem áquelas horas me ia incomodar
no mesmo momento enl que me parecia ter pegado no
sono quando iá tinham decorrido quatro horas : assirn
corre o tempo nas prirneiras idades ! Tão desagradavel
foi para mim este incomodo ocasionado poÍ quem me
batia á poÍta, que ainda hoje me faz arripiar a terrivel
sensaçã(), que então experirnentei. Indo pois a abrir a
porta, deparei com um hornem camponez, de trajo or-
dinaric para a sua classe, vindo de Aveiro como pro-
prio, que perguntava por mim, e me
uma carta da parte de José Estr:vão.
missiva, a sua ortogratia pouco correcta, e sobretudo
a minha falta de dormir, e o sobresalto que me causou
a noticia vocal que o homem me deu da revolta cons-
titucional de Aveiro, nÍo me permitiram decitrar uma
só palavra sequer do que se me escrevia. Bastantes
esforços tiz pata nre tranquilizar, mas apesar das
gencias que empreguei pela segunda e terceira
para ler a carta, não o pude conséguir. Desesti
do intento, tomando a resolução de me informar
o proprio do que tinha havido. Dele soube então em
Íesumo que naquela mesma noute rebentára urna revo-
lução em Aveiro, cujo tim era destituir I-t. Miguel do
govcrno, por se ter declarado uzurpador da corôa por-
tugueza, e reaclamar outra vez D" Pedro IV e a Carta
Constitucional : - que segundo as combinações, qu e

qu
A

(l)-Lisboa, Tipogratia Universal, 1860, pag. 340.
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havia com os oliciais da guarnição do Porto, a mesma

revolução devia tambem rebenlar na mesma noute na-
quela éidade, e que quando não rebentasse, o batalhão
de caçadores 10 para-lá rnarcharia para o conseguir, o
que não Íoi preciso.. ',' 

Assinado o auto, o desembargador Queiroz, o co-
manclante de caçadores 10 e os mais cottsiderados
rnembros do pariiclo l,iberal, reunidos ern conlerencia
debaixo ,:o ahti arco do bispo, proximo da AlIan'

e o batallrâo enibarcasse imediata-
, que com ele fossem os Presos Poli-

ticos, á excepção dd escrivão da camara, que ftli.posto
em liberdatle, ê que se levantassem todos os dinheiros
publicos que estivessem em poder dos diferentes de-

ilositarios, passando para isso o corregedoÍ t)s neces-

larios manclados, medida que se.erecuttiu, sendo en-
viados para o Porto uns sete contos e tantos mil réis
que lorãm enÍÍegues á junta que naquela cidade se

oÍganlsou.- O embarque da tropa fez'se no meio do rnaior en'
tusiasnno, e iom ela partiu tambent o desembargador

Queiroz,'que no Portd foi continuar a obra da revolu'
çáo que iniciára, e de que foi alé ao fim um dos mais
valioàos e activos auiiliares. As furlções de iuiz de

tóra, a que enião era inerente o serviço de policia e a
presidencia da c mara, assumiu-as o dr. Joaquim An-
ionio Placido, como vereador mais velho.

A força com que caçadores 10 marcltou para o
Porto, foi de 280 praças.

Pela cidade andou durante o reslo do dia, um
grupo composto de Evaristo Luiz de Morais e seus

irmâos Antonio )oaquim de Morais
rais Sarmento e outros, em fórma d
a sumula do auto ieito na camaÍa, e repetindo os vi-
vas a D. Pedro IV, a D. Maria II e á Carta Constitu-
cional, e dando morras a D. Miguel e aos paliies, como

has que dePozeram
Lima, esse poucos

)

o afirmaram
na devassa.

al
o

dias se conseÍvou em Aveiro; apesar de haver prestado
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o seu concurso á revolução,
substituir ern 15 de Junho de

nta do Porto
pelo bacharel

fê -to
An-

alu
lB28

o dum bat de vo os
o n.o 10. cornan foi
Silverio de alho M es

tna
de
eh

acr e

D. I

rife; fosé Pacheco
quim de Oliveira,
escrivão; José Antonio G,;nçalves Lrtmba, caixeiro da
administração dos tabacos; Joaquim de Oliveira Costa,
fabricante; Luiz Maria dos Santos, carpinÍeiro; Evaristo
Luiz de Morais, escrivão do geral; f eronimo de Morais
Sarmento, escrevente; João de À{elo Freitas, escn

e-
o

uel
de

ne-

ne
ISarel em le

r; João de

ex-alferes de
negociante ;

mili-
CIAS;

CISCO José
ra daPerei

Azevedo Junior,

Abrii de 1830 em iqabí-
magistratura;. dez anos
réis para as despesas da

nhó termo de Gtuçeia. Os restantes logares da magis-
tratura local forarn assim providos: provedor, bacharei
Iosé das Neves Mascarenhas t), de Reveles termo de

tonio Jo.é da Fonseca Pereira Mirnoso Guerra, de Vi-

Coimbra; superintendente das alfanclegas das tres co-
Pinto ; juiz

da freguezia
bacharel Aiipio Antero da Silveira

de Baltar.
Em 25 de Junho decretou a jun ta

de
escolhicio Fran-
Serrão e aberta

, bacharel Manuel Luiz Nogueira,

m
V

a inscrição alistaram-se os seguintes cidadãos: João
dos Santos Rezende, negociante e vice-consul da lSue.
cia e Noruega ; Francisco Caetano da Costa, almoxa"

de Almeida, escri
negociante; foão

dos orfãos; Calixto Luiz de Abreu, professor d
matica; Antonio Joaquim de Morais, escrivâo ;

José da Fonseca, negociantei Antonio José de Oliveira,
negociante ; icente José de Pina,

Francisco Antonio Verissimo,
Bernardo de
Cunha, bach

OIiveira,

Pinho, mestre sernblado

(r)-Preso Íoi condenado em g de
lidade perpetua para exercer cargos de

Fran-
gociante; Man
; João Barbosa

e 200$000
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go cia n le
ciante ;

Mant:el AnÍonio RcCrigu€s, n eg0-
Autonio da Cunha Toscano, oficial de sapa-

teiro; Agoslinho Luiz de Sanla Ana, amanuense; Ioa'
quim Antonio PIacido, caixeirc; José Maria Placido,
estudante; Joaquinr cla Crttz Maia, pintor; Manuel An-
tonio Placido, caixeiro; Atttcnio José Pereira, foão de

M. Pereira, caixeiros; Manuel fosé de Almeida, escre-
vente do cartorio clos orfâos; João José de Arauio, To-
maz Francisco Eslima, monteiro-mÓr e iuiz dos orfãos

de primeiras Ieltas; Manuel Lcpes
M;nuel Crisostc'mo de Melo, pintor ; Francisco tlos
Santos Barreto, negociante ; Jcse Hentiques Ferreira,
academico ; José Ferueira Costa, bachartl ; Cu-stodio

José Pereira d'os Santos, caixeito ; José Pereira Lopes,
negociante, e João Anlonio Pessoa, negociante.- Para comandante das tnilicias de Aveiro e-scolheu
a Junta Co Porlo a Francisco Correia Leal, morgado
do- Pedregal, de Castelo de Paiva, que assumiu o
ccmando dcs pouco soldados rlue não tinharn acom-
panhado o reg!mento para Coimbta quando este pattiu
para ali a chamame nto do vice-reitor da Universidade
dr. Antonio Pinheiro de Azevedo e Silva (t), e que
seguira a causa de D. Miguel estando iá a esse tempo
encorporado na divisão do general Povoas, vindo de-
pois a lomar parte nas acçÕes da Cruz dos Maroços e
combate do Vcuga, onde se baleu ccm valor. Ao novo
comandante trniràm.se o maJor do regimento Francisco

e0a
atural

Re str ingin do-nos CCMO
que Aveiro tomou

diremos que deliberando

es do mesmo Manuel Luiz de Abreu,
Porto e est

t

de Esgueira; José
e professor regto;

Rodrigues da
Anlonio À4ar

e Silva, boticario
de Sá, professor
Batisla, corrieiro;

cel
Íu7
lno

lfer
do

lna
lenue

de
ag

arÍedap
1828,

istoria
ral de

de
ea
na
a

e
a1

man-

(t)- Marques Gomes, Saúsldios para d historia de Aveiro,
pag. 568 e 598.
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dar a Coimbra uma delegação composta de quatro-dos

ieus membros, com plenãs poderes, tanto no que dizia

iãro.iio ás oper?Çóes mili[ares como aos assuntos de

adàinistração'civii e politica, esÍa delegação, que se

õomôunfra' Oo coronel 
- 
de artilharia e vice presidente

Guilhernle F-erreri, do coronel de ca'
o da Gama Lobo Botelho e dos de-

senrbargadores José Joaquim Geraldo de Satnpaio e

Quéiroz, chegou a Avciro rro dia 1B

qui recepção entusiastica' Foram-na
de Ovar até aqui,

atalhão de volun-
dor Gravito e irne

cessava de victoriar aos recemchega
ã Queiroz. No largo do Rocio foi dada uma salva de

artilharia com as pêças que estavam no Carrno entre-
comPanhia de veteranos' Foi este o

dade; todos os
desanimo e Íuto para a tarnilia liber
ela tarnbem. A' delegação da Jun
sala das audiencias do tribunal ludicial, nos Faços do

concelho, um lauto banquete a expensas da camara e

em que tomaram Parte muitas oulra
mentos reconhecidamente liberais,
ã ôntusiasticos brindes, sendo o prinreiro levantado
oor Gravito a D. Pedro IV e D. Maria ll.' Quando em 22 de Maio che
10 na sua marcha do Porto Par
tambem oferecido um iantar, Pago
blica, de que tomaram a iniciativa
nheiro, Domingos dos Santos Barb

a e Basilio de Oliveira Camossa' A
a subscritor era de 1$440 réis, porém

<i padre José Berttardo Mascarenhas concoÍÍeu espon"

taneamente com uma moeda de oiro (4$800 réis '
Não deixou de haver tambem represalias da

do oartitlo liberal para com os absoluiistas, pois

reador mais velho ioaquim Antonio Placido, na



daile de ju
sa contra

presas bastantes pessoas,
No dÍa 24 de Junho, talvez

D. Miguel em 25 de Abril, devassa que foi continuada

iz de fóra pe!a ordenação, abriu uma devas-
os que haviam promovido a aclamação de

pelo
rem

mesmas horas que
se estava ferindo a acção da Cruz dos Maroços, o
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dr. Manuel Luiz Nogueira e Ce que resultou se-

capitão-mór foão Crisostorno Gravito, passava revista
ás quatro companhias de
campo de Santo Arrtonio
blico), lendo por essa ocasião Evaristo Luiz de Morais
unra exaltada proclamação Iiberal, que iôra escrita
para esse fim pelo padre Manuel ila Cruz Maia.

A vaga noticia que se espalhou em Coimbra, ern
seguida á acção da Cruz dos Marocos, de que as tro-
pas absolutistas haviam atravessado o Mondego no
vau de Pereira, produziu tal terror, que na madrugada
do dia 27 a delegação da funta do Porto deixava
aquela cidade ordenando ao mesmo tempo
do exercito constitucional. Na tarde deste

pois de conferenciar com Magalhães Serrão, em casa
chegou o desernbargador Queircrz a Aveiro,

deste, que é a que acturlmente perte
do sr. dr. José Pereira de Carvalho e
Carmelitas, seguiu para Albergaria-a-Velha

e a da chegada e partida precipitada de Queiroz en-
cheu de pavor os constitucionais aveirenses.

9r q!. se julgararn mais comprometidos procura-
ram logo barcos e seguiram neles ôom destinoao por-
to, entrando nesse numero uma grande parte dos que
se haviam alistado no batalhio, Ao mesrào tempo mui-
tas fa_milias refugiavam-se na praia de S Jacinio, pois
espalhou-se que os miguelistas vencedbres vinham
sobre Aveiro, onde o saque seria inevitavel como des-
lorço da parte irnportante que esta cidade tinha tomado
na revolução.

AS

ordenanças da cidade, no
(onde é hoje o jardim pu-

a retirada
mesmo clia
onde e de-

nce aos herdeiros
Silva, na rua das

á tr opa constitucional. A nova da retirada
a iuntar-se

do exercito

No dia seguinte, 28, o
o

combate Vou-do
da

dava.se
arti-ga, ouvindo-se aqui distintamente ribombar
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lheria. |ulgando-se a causa da revolução por assinr dizer
perdida, Manuel Maria cla Rocha Colmieiro, Caetano
Xavier Pereira Brandão e José Henriques Ferreira, En-
quanto que as tropas conslilucionais defendiam deno-
dadamente a ponte do Marnel para assim sustarem por
um pouco a nrarcha triunfadora dos absolulistas, vie-
Jam a esta cidade, cc m elguns soldados de caçadores
10 e de cavalaria, buscar o dirrheiro exislenle no cofre
das obras da barra, que tsÍava no convenÍo do Carnto.
Cerca do o edificio e ccmc, c( mperrcesse apenas um
dos tres clavicularics, que foi o juiz de fóra Manuel
Luiz Nogueira, foi o mesmo cofre arrr mbado por or-
denr deste, e tirado tcdo o dinheiro que contiuha, que
eram 3:827$4ô3 réis, quanlia que aqueles levaram para
o Porto.

ob
qu
tra

a barta linha uma a

deslinado, pois ser
nela s as revolucões.

Quando em 1823 teve lugar a proclamação dc
inauferiveis direitos do sr. D. João VI, foi ali, ao cofr

que se foi buscar o dinheiro preciso par

a
d
a

o era esta a primerra que o dinheiro das
diversa do lim a

muitas ccusas, en-

S

e
ada baÍra,

pagar á
dissemos
em artigo

trr p que auxiliara aqui a revolução, c0morcpa qtle auxrllara equr a revoluçao, como
á. Ha ancs, dizia a Revolwção de Setembro,
mauifestamente escrito por Iosé Estevão:

Ja.

*...Aveiro tem um imposto especial para as obras
da barra, e do cofre da mesma barra tem tirado á von-
tade as revoluções, as prodigalidades reais, os conven-
ios, as industiias e as estradas gerais do reino (t).

Foi aquele o ullimo ecto da revolução de Aveiro.
Em seguida comeÇaram as perseguições, 0s homisios,
as prisões e as forcas. a que se se guiram, mais tarde,
as batallras e as vitorias, e, alinal, o completo lriunÍo
da liberdade.

Esboçada, pois, a parte que Aveiro tomou nas pri-

(t)-N.o 3:937 de 27 de Maio de 1855.
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Senhora
dade.

de S. Paulo" Esta é que e a ver"

Já dissemos a parte que Gravito tomou na revolu-
ção de 16 de Maio; a sua acção quasi que foi só de
conselho é verdade, mas ainda assim foi importante
pela autoridade do seu nome e firmeza das suas con-

n sid e rados
o nomeou

conselheiro de Estaclo em Janeiro de 1827. Mas por
isso mesnro, ou por motivos hoje desconhecidos, incor-
rera no d esagrado da rainha D. Carlrta Joaquina, ou
para rnelhor dizer, atraira sobre si todo o odio da me-

clon ats
I, odio

gera de Queluz, pois era assim que os consti
apelidavam, e
que depois o

com razá,o, a viuva l': D. João
tu
\/

10 de Agosto de 1828; em 18 de Fevereiro do ano se-
foram-lhe assinados cinco dias para dizer de

niais que os julgadores se esforçassem

á morte conservou intemerata

Gravito deu entrada nas cadeias da Relação ern
levou á forca.

direito, e em 9 de Abril foi julgado pela Alça-
mais viute e seis liberais, sendo condenado á

sentença, principalmente na
a Gravito, é uma iniquidade

parte que
sem igual
para the

trarent criminalidade, não o consegulram e as
po rque o condenararn são irrisorias.

Gravito foi condenado á morte porque assim o
impôz a rainha D. Í."arlotaJoaquina. Afirmou-no-1o uma
e muitas vezes um antigo magistrado e amigo dedi-
cado de Gravito e partidario rtão menos dedicado de
D. Miguel, a quem acompanhou a

a
Evora, e que até
a fé partidaria, o
Francisco Tomépai de quem escreve estas linhas,

té
su

dr.
Marques Gomes, e arnigo de José Estevão.

E'
influiu
tenças
so os

nas deliberaçôes da Alçada, isto tanto nas sen-
como na decisão dos embargos. as nao erâm
ministros que actuavam no a nrmo dos julgado"

foaquina, sua

fóra de duvida que o governo de D. Migue1

enãoá

vicç Gravito era um dos vultos co
do ido liberal e tanto que D. P IV

guinte
facto e
da com
molte.

A
respeito

diz
por
OÍ1.
vas

t
enc
pro

res; algumas vezes a rainha D. Carlota
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mãe, impoz-lhes tanibemia sua vontade e uma delas,
foi quando se lratcu do julgamento de Gravito. Sa-
bia-se em Lisboa que se dividiriam os votos quanto á
condenação de alguns liberais á pena ultima, e que
haveria necessarizmen{e en:pale lant<l no ptimeiro
turno como no segundo Cos juizes e que por isso ti-
nham de ser charnados os do lerceiro. Nas vesperas
do julgamento adoecru gravemente o desembargador
Joaquim Manuel Faria Salazar, que, sendo corregedor
de Lamego, foi e m 1822 desterrado para Aveiro pelo
goveÍno constitucional pelas suas ideias ultra absolu-
tistas, sendo um dos
aclamaraqui,em lB23

ue mars c0ncorreram paÍa se

|cão VI re i absciluto. Agora
ere o escrivão da Alçada, mas tinlra voto quando ha-
via impedimento dalguns dos iuizcs ou empate (t), por
isso como se previa já que se daria aquele ultirno caso,
veio um correio de Lisboa mandado pela rainha, com
cartas para este, que ao tempo estava não só coberto
de causticos, Ínas até ungido, tão grave era o seu es-
tado, estado que se agravou mais e mais, vindo a mot-
rer da mesma doença e m l5 de Agosto desse ano (2),
para que não faltasse á sessâo do julgamento. Foi, com
efeito, sendo levaCo numa cadeirinha na manhã de I
de Abril, por lhe ser inteiramente impossivel transpor-
tar- se por oulra fórma, paÍa o edificio da Relação,

q
D

I

-.,|

comp
Dias,
forma

onde se celebravam as sessões da Alçada.
Do que então se passou, descreve-o assim, com a
etencia que todos lhe reconhecem, o sr.
no seu interessantissimo opusculo (3),

*A sessão da Alçada, secÍeta, como sempÍe eram

1t;-Carta regia de D. Miguel, de 14 de Julho de 1828.
(21*Colecção d.e lislas que conteem os nomes das pessoas

s nas devassas, etc,, pag.3.
a historia politíca do Porto, 1823-1829.

Pedro A.
por esta

que



da

desembargadores Calheiios,
Almeida, Casal Ribeiro, Almei..la e Vasconcelos, e Sei-
xas.

Estava tambenr presente o escrivão da Alçada de-
sernbargador Salazar, o qual, como já disse, só votava
quando funcionasse como suplente. Correndo o julga-
mento, segundo o estilo destas congregaçÕes, e toma-
dos os votos de todos os juizes, apaÍecerarn condena.
dos á morte por unanirnidade nove (e não doze, como
se tem dito) dos réus, onzc com penas de degredo,
prisão, galés e açoutes, e todos aincla com a de paga-
mento de custas e perda de bens. Dos restantes, urn
foi absolvido, dois não foram julgados porque, á ulti-
ma hora, e depois de já terem apresentado suas defe-
sas, acÍesceÍam novas culpas, relativamente ás ouais
deviam ser ouvidos; e nos tres ultimos houve empate,
por terem votado metade dos juizes pela morte, e os

por degredo perpetuo.
presidente não tinha voto de qualidade, e

isso, de conformidade cofil o disposto para esta
tingencia na carta regia, que criou a A!çada, foi
rnado o primeiro turno dos adjuntos, composto
desenrbargadores earvalho e Abreu. Dividiram.se

as destes tribunais, pri
com assistencia do seu
dos

47

ncipiou ás dez horas
presidente e relator

a
e

manh

juizes eiectivos os

o utrOS

o p0r
con-
cha-
dos

tam-
bem os votos destes, e por tal motivo foram charnados
os do scgundo turno Salazar e Ordá2.

Voto.t o primeiro pela morte, e, apenas tinha vo-
tado, quando, sem se esperar pelo voto do segundo, e
quebrando o comedimento proprio destes actos, come-
çaram alguns juizes a dizer em voz alta, que estava
desempatada a votação, e que por isso se tornava des-
necessario o voto do ultimc ! Como era cie esperar rtão
se conformou este com a insolita asserção dos seus
colegas, e, defendendo o direito, que lhe assistia, alir-
mou que havia de votar, e votar por degredo peÍ-
petuo.

Deu i
na qual ao

âO'
só

violenta discusslugar a crada e
o do juiz conside

B rtelho,

rado se achavam



pe
ou
CO

Íos, ou arrepend
pela atitude dos

dois dos q
p0rque os
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ue tambem votaram
out

na de degredo,

legas,provavelmeu te

teced

tai
oll
an

talv ez

ente já
dos adjuntr)s, porque o primeiro juiz do
teria desempatado.

O primeiro da Alçada era, ao que parece, pouco
energico, e por isso sem a força necessaria para nran-
ter a ordem , e Íazer respeit'ar a lei; rras nesta ocasião
portou-se bem, porquanÍo, apesar do melindre da sua
posição, declarou dignamente, que lhe parecia que não
esÍava de semoatada a votação, e que o ultimo dos
adjuntos devia votar. Mas a rnaioria, ins;stindo cm que
a vctação estava feita, e abusando da fraqr:eza do pre-
siilente, obrigou-o a pôr a questão a votc,s, e por plu.
ralidade destes decidiu.se que bem e legalmente esta-
vaín os tres réus condenados a pena capital !

Clamou então a minoria, que tal decisâo era ini-
quia, pcrrquanto uma sentenÇa de n:orte nunca se ven-
cia por menos'de dois vc,tos conlormes" Era esta a
pratica conslante das relaçÕes, fundada no L.o 1.u, tit.
5.o,
da
apiicada ao caso ocorrente, na caria regia da sua crea-
ca0.

malorra, obstinada na sua escandalosa resolu-A
1l nada atendeu, e de tal modo se houve, que não

a fez prevalecer, mas cbrigou os juizes disccrdan-
e ate o proprio que não votara, a assinar a sefl-

tença, que hoje corre impressa I

A's dez horas da noite terminou esta primeira e
rnemoravel sessão de iulgamento, que, tendo principia-
do a igual hora da manhã, veio a durar doze horas !

Assirn eram votados á morte tres homens, vitinnas,
severidade, ou mesmo da barbaridade das leis,
paixões e vinganças politicas exercidas em tão

§ B.o da Ordenação, e a mes devia ser a
Alçada, porquanio esta legisla lá vinha c e

Çâü,

§o
tP c

da
de

ne

amedron iados
calaram-

se, e reconsid era ra m.
Alegavam aqueles, e com razã,o, que, a admilir-se

doutrina,
ndo Íurno

desnecessaiio er o Íer-se chamado o se-

m0Ínent0 com despreso da justiça, da honra,
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e da humanidade, por
SÍlOS'.O facto escandalosissinro, sem igual, que se deu
na sessão da Alçada de I de Abril de 1829, foi levado
ao conhecimento do governo de D. Miguel pelo gover-
nador das justiças da Relação e Casa do Porto, Aires
Pinto de Sousa, a qu€m o desembargador Pedro Ordaz
Caldeira Casielo Branco se foi queixar. Algumas pro-
videncias deram os ministros, segundo parece, pelo
rnenos no julgamento dos embargos interpostos por os
réus, dois deles foram atendidos, sendo comutada a
pena capital a que haviam sido condenados o corÍege-
dor de Aveiro Francisco Antonio de Abreu e Lima e
\-uiz Lusano, empregado comercial em Valença, na de
degredo perpetuo p?ra o presidio das Pedras Negras
ao primeiro, e, em açoutes pelas ruas publicas do
Porto e trabalhos nas galés por toda a vida, ao segu n-

OSdo ; caso unico, pois nunca mais a Alçada atendeu
embargos dos condenados á morte.

A um terceiro réu, porém, o goveÍno julgou que
não devia ser comutada aquela pena na imediata. Este
réu foi Gravito, não obstante o sÍ. Pedro A. Dias (r)
se inclinar a que fôra Antonio Bernardo de Brito e Cu-
nha, baseando-se prircipalmente no facto de que as
culpas provadas a este na sentença da Alçada, são de
pouca monta «porÇu0 se reduzem a ter recebido na
sua casa de Matosinhos os chefes liberais, vindos de
Inglaterra no vapor BelJast e teÍ tomado paíte na elei-
ção da junta do governo provisorio, e exercido os car-
gos de vogal da iunta do tesouro e de deputado da
Companhia dos Vinhos, durante a época da rebelião.'
Para contrapôr a isto basta dizer que as culpas de que
eÍa acusado Gravito, eram muito menores, limitavam-se
quasi que a ele ter sido sabedor da revolução, e a ter-

juizes faccinorosos e indi-

(3)-SuüsrdÍos para a historia politica do Porto, 1823-1829,
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ficrr em Aveiro depois dela haver rebcn-
de ir ocupar o
pâssagem por

seu lugar em Lisboa, e
os delegados d

a
aCoirnbra

rtugal, vol. XI, pag.2gT, n. XXI[, de 19

()- D. Maria Emilia Tcixeira Gravito, que, havendo nas_
o de 1813, veiu a casar em g de Novembro
isco Infante de Lacer

q-ue moÍreu marechal de campo reÍorma
1879 e que fôra um valente solAàdo da lib
panhas tinha a medalha do algarismo g.

Porto.



* A vicissitud
eomo a chamad
pai na lista dos
da vingança e da

Proximo já

suspiros conro o vinculo
nha existencia; a tua
inopinado inforlunio, lua
de minl; tu perdes um
ele é rc,ubado ao teu
ao cadafalso:
senr protecção
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qu
col

cilmln( so§, e é vitima
ade

ultimos momentos, de ti me re-

mats

pai, o melhor dos teus auigos ;

coração inocente para ser votadrr
mas nem por isso é hoje indigno de ti,
e sern abrigo a tua perda é irreparavel,

filha, que nunca a veias indemni-

e da sorte,
a fortuna,

va el,
an so
do o,

tilha, 1ão
ao teu c

a
u
e

itra r iedarb
dos

cordo com vivissima saudade; eu te
doce,

consagro os
que prende

meus
a ml-

çao
deu
a vlÍ
poÍe

PâI,
que
bio.

um

minha querida filha,

trez deles s

lução de 16

Ía o ora-
a mesma
eus corn-
de Maio

a liraram-se muitas
erais, muitos dos qt

sões sabiam-na de cór. Uma delas servi
pela imprensa num papel:rvulso na Illta
de 1829, com este titulol. Carta do desemb

filha na vespera do dia em que joi enfor,:a

Adeus,
Aravito 1),.

pena, nrais nove !iberais, sc

panheiros nos trabalhos da

memorra ffie e cara e no meu
lmagem querida existe a par

adeus para sempre-.

e eu espeío, minha
sada; niuguem subslituirá a teu pai.

Muito desejo te conserves sem alguma outra rela-
social, para não empenhares leu coração na sorte
m outro home m, em quent se puna, como em ntim
tude, e ponha a tua em lances amargurados ; s€,
m, outro Íôr o leu clestino, te rogo que prefiras
hcmem dos sentirnenlos e dos principios de teu
na ccrteza de que nern estes, nem o patibulo, em
vou terminar meus dias, podem selvir-te de opro-

t-"onjuntamente cc,m Gravito enlraram pa
torio, con-denados pela mesma sentença e

em Aveiro, a saber:
Francisco Silverio de CarvalÍto - Exercia nesta
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cidade as funções de Ílscal real do contracto do ta-
baco ; eia natural de Figueiró dos Vinhos, havendo
nascido em 1774. F'oi preso no dia I deJulho de lB2E,
na ria, dentro dum barco, trevando consigo vinte e
cinco annas carregadas que haviam pertencido ao ba-
talhão de voluntarios, de que era coma0dante, e mui-
tos pape.is - que, apreendidos, tambem fo ram depois
apensos á devassa e serviram de base para a eulpâ cte
muitos aveirenses.

A sentença da Alçada que o condenou á rnorte,
diz que Serrão fôra unl dos cabeças principais da re.
belião que, em Aveiro, rompeu no ia 16 cle Maio, e
quem a prepaÍou, moveu e desenvolveu.
. . Nesta parte, diz a verdade, como vimos quando
historiamos.os primeiros passos da revolução.

tVlanuel Luiz Nogueira -- Nasceu ná f reguesia e
honra de Baltar em 14 de À4arço de L774; baciiareI ern
direito, exercia d rrofissão de advo-
gado no Porto. N ,ra de Aveiro pela
Junta em 30 de Maio, t{rmou posse do referido lúgar
no dia 4 de Junho, exercendo.o até á retirada das lãr-
ças constitucionais, ern seguida á acção do Vouga. A
sentença da Alçada diz que ss .provâ plenissimalmente
que serviu a causa dos rebreldes e se mostÍou empe_
nhado na sua sustentação, não só tomando armrs pãra
apoiar e Íortalecer a" rebelião, rnas exercêncto o lugar
de juiz.de.fóra de Aveiro, que lhe foi conferido pãta
Junta rebelde, no qual empiego se mústrou, quahdu
estava ao seu alcance, apaixonado e acerrimo mante_
nedor da mesma r lo e vexanrlo pol
meio de sumarior ;salos iieis de iua
nragestade que sustentavam seus direitos e real auto"-
ridade '.

,Diz mai.s que o mes0lo Manuel Luiz Nogueira«pela uma hora da tarde do clia 28 de Iunho dã ano
(1828) proximo passado,-em companhia de aiguns soi-
dados de. caçad_ores 10 e de cdvalaria, capiÍaneados
pelo laçanhoso Manuel Maria da Rocha'Coirnieiro. se
dirigia ao corivento do Carmo daqr.rela clita cidade
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onde se achava o c,)fre dls dinheiro s prrbli-
cos das obras da barra da m,.srna ciCade, e depois de
cercado o dito convento e as aveni.las dele com sen.
tinelas, como em verdadeir: [rostilidade, estando o
mesmo réu arrnado de clavi:l'1, passaÍa a Íazer arrom-
bar o coire e a tirar dele torlo o dinheiro que conti-
nha, que era a qLrantia de 3 827:i463 réis,
do auto de exame e coípí) tle deiicto

comc consta
e clo lrvro da

Porto, por
Cternente Melo

entrada e saitla do rnesrn.r c..tfreo sendrt o réu o que
tirou corn a sua propria rnão a prim:ira saca cle di-
nheiro de dentro do cofre, cotr() juraram as testemu-
nhas presenciais n.o'3 e 5, passando seguidamentc a
entregar toda aquela quantia, que era rigorosamente
dinheiro da fazenda real, a is ditos revolucionarios,
que com ele foram praticar o reierido arrombamento e
roubo, acompanhado-cs o rllesruo réu até fóra Ca ci-
dade,.

Clenr.ente du Silva Melo Soares de treita.s-Nas-
ceÍa en1 Angeja em 1802, ma'; residia em Aveiro desde
muito criança com seus pais e irmãos e com estes tra-
balhou muito para a revolução de 16 de Maio, (a que
deu aluda e favor, diz a scntença que o condencu á
morte, assinando voluntariarnente o abominavel e hor-
rivel auto lavrado na cilmara daquela cidade"

Nomeado juiz de lóra dr Vita da Feira,
verno da infanta D. Isabel Mlria, aguardava
o magislrado que tinha de substituir, Antonio Barreto
da Cunha Alpoim, concluisse o seu trienio para
mar posse do lugar.

Por clcasião da revolução aquele aban

iroi.
go-
que

ouo
rta ria

ir to-

lugar e ern virtude disto a Junta do
de 24 de Àlaio, nome0u nrlvamente
juiz de fóra da Vila da Feira, lugar de que o

sentença de 9 de Abril, a fazer desenvotrver em toda
aquela comarca o abominavel sistema revolucionario,
por sua influencia, persuaçôes e eficacia de seus ser-
viços praticados com incrivel actividade; valendo-se,

m esm0
tomou posse em 30 de Àlaio e «principiou llgo, diz a

para a exactissirna execução das ordens daquela funta
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rebelde, não só de ameaças
prisÕes, sequestros e outros procedimentos, com

e vexava os que c umpilanl a nsca
It iÍas Ce sua rrrCem ou se não presta-

vam a desempenha los em lcda a pontualidade... que
tonrara parle tão acliva na rt belrão, e a coadjuvara
com 1ão estranha devr çâc, que, não sendo da sua com-
petencia a direcção da força arm: da e a dcfesa militar
dos pontos ocupados cu an.reaçados das lropas realis-
tas naquela ccnlarca, de seu proprio arhitrio e crinti-
nosa lngerencla, sem que precedesse ordem cu parli-
ilpaÇao alguma do gc verno intruso, ainda mesmo de
alguma das
Ír(.r dia 12
divisão do
passado o
flo Iugar d

auloriCaCes rebeldes, lendo nolicia que,
de Jur ho vinte milicianos, pertencenles á
general Gabr iel Anlonio Franco, linham

carta oficial que vem no apenso 68.o ao
Oliveira de Azemeis, afim de

para
iriÍo

lr€fi] conjunlamente com ordenanças do seu dis-
surpreender os ciitcs miliciancs; screvendo igual-

rnente no mesmo dia l3 ao capitão mór intruso da
ila da Feira, da quinta das Airas, paÍa que, com ho-

mens capazes e escolhidos de suas ordenanças, se
reunisse á força que viesse de Oliveira e, de acordo,
com ela, se cjirigisse áquele sitio de Carvoeiro, e se
postasse ern observação, visto que os ditos milicianos
haviam já repassado o Douro; guarn€cesse a maÍge m
esquerda do mesrno rio, para que os realistas não efec-
tuassem nova passagem, pondo vigias em diversos
pontos, comunicando-lhe qualquer ocorrencia, bem
como dando.lhe parte do que tivesse concordado com
o dito comandanle ; e fini.,lmente assegurava na dita
carta, que Íicava na diligencia de reunir alguns mili-
cianos do regimenlo da Íeira, para os enviar ao mes-
mo deslino, diligercia em que de facto se ocupou,
ameaçando e prccedendo para esse fim a sequestros e

assustadoras, mas até de
CS

quals oprlrnlâ
as requ rsrçoes

nao

Douro, e íequ
e Carvoeiro,

isitado rações p
escreveu ncl di

a

a

emililar de

pilsoes.
insertaMais se mcrstra, Ce outra carta do mesmo,



Que no diano dito apenso 68.o,
tornara a oficiar ao dit
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I9 do referido mez

Íemessa que lhe Íazia d
o capitão-mór, participan do lhe
e aigurrt fornecimento para sus-

tentar a guarnição que 3st:tva naquele ponto, reco-

ticulares de Carvoeiro e su
mendando-[he que mandasse coser pão nas casas paÍ-

as visinhanças, importancia
abonar e satisfazer; e des-que o m smo réu mandaria

de logo ordenava aos zes eleitos das freguesias
conÍinantes que lhe prontificrssem tudo quanto ele lhes
requisitasse, errquanto
cias, para o que ia ofici ao governo: noutra carta do
mesmo réu de 20 de ;tfio, âo mesmo capitão - mór,
em qlle trata do mesmo assulnto, continua a alenta-lo

nã'r d:vam outras providen-

tante a desinieligencia do governador e coronel de rnl .

licias de Oliveira ; que esp3iasse providencias, forne-

e confirrna lo na contirtuaçãc daquele serviço, não obs-

cesse gente para aquele destacarnento, requisitasse dos
eleitos aquiio que fosse preciso, que ele rétt, se res'
ponsabilisava por toda a despesa; rematando a carta
com particioar-lhe estar nomeado vereador e dando,[ite
a noticia de ter-se levautado o bt queio do Porto e
estar bloqueada Lisboa.. . que ultimamente se prova
que o reu, com a noÍicia e rebate falso de haver sid.o
atacado aquele supratnenciott:tc!o ponto, mandara intí'
mar os oÍiciais de justiça para que todos, armados, o
acompanhassem : corrl os qr;sis tnarchou para o dito
sitio de Carvoeiro, cotn outra gente armada que tinha
apenado paÍa o dito fim, sendo o réu tão previdente
no serviço rebelde, que tinha sempre prontos á sua
porta homens apenados para conduzirem oficios ao
p overnaoor militar de Oliveira, e outras partes onde

réu fautor elhe convinha: factos estes que tornaram o
auxiliador voluntario Ca infame rebelião, provados to-
dos plenissinlarnente pelas cartas escritas e assinadas

o, Clemente da Silva Melo Soares de Freitas e
Alçada a Gravito, Francisco

Foram todos conde-

jur

SC

aÍ

Ju

pe

sil

eu proprio punho. .

pena aplicada pela
.»

Manuel Luiz Nogueira foi igual.
nados a serem levados com baraço e pÍegão pela§



56

Íuas do Porto até á Praça Nova, e ahi e nÍorcados,
sendo-lhes em seguida cottadas as cabeças paÍa serem
postas no lugar do delicto- 

No dia 7 de Maio de 1829, pelas 10 horas da ma'
nhi, sairam da Relação com mais seis companheiros
condenados tambem á rnorte, alem cle outros condena-
dos a assislir ás execuções. em cujo numero se con-
tav a 0
Abreu
illento, do
dia, que
do Olival,

corregetJor de Aveiro Francisco Antonio cle

e Lima, e levados com o habitual acompanha-
qual fazianr parte qs tumbas da À{isericor'

havianr de receber os cadaveres, peia Porta
calçada dos Clerigos e Iarqo dos Loios á
onde em duas forcas levantadas sobre os

monumento comemorativo da revolução
de 24 de Agosto de 1 o tristemente ce Jo4o
Branco e oulro algoz d cumprimento á anda

Praça Nova,
alicerces do

sentença.
Tres horas depois estava ludo terminado. (Js ca-

daveres decapitados foram levados, pela irmandade da
Misericcrdia, para o *Adro dos Eniorcados . na rua
h(,je chsmada da Liberdade, onde o coveiro Ioaquim
Mánuel llre deu sepultura, sendo mais tarde erumados
e trasladados para outro lugar, como teremos ocasião
de dizer. As quatro cabeças essas ficaram no patibulo
até ao dia seguinte em que o algoz f oâo Branco,
acompanhado pelo *Meirinho das caheças,, as foi

buscar e metendo-as num saco de couro marchou com
elas para a Vila da Feira e Ovar, donde veiu em barco
para esta cidade no meio de Íorte escolta cle infanteria
e cavalaria que o custodiava. A cabeça de Clem':nte
de Melo Íicou na Vila da Feira, sendo ali pregada num
alto poste pelo carrasco. A Aveiro chegaram os tristes
despojos na madrugada de 10 .de Maio, sendo o algoz
recolhido na cadeia.

A noticia coÍreu veloz e, num momento, a maior
parte das janelas e portas de muitas habitações {oram
cerradas em sinal de luto. Esta demonstração com-
preendeu quasi toda a cidacle, pois estendeu-se mesmo
à nTuitas casas de pessoas afectas ao governo de D.
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fVliguel. As insÍruções vindas do Porto eÍam que a ca-
Silverio fosse colocada junto aobeça de ,

Felourinho
Francisco

(era no largo do Rocio em frenÍe da rua da
Rainha e que no seculo XVII tinha o nome de rua de
V
a

sa, a
Manuel Luiz Nogueira, defronte do convento do

de Gravito enr frente da casa da camara e

As autoridades a quem tocava dar cumprimento a
esta ordêm, viram.se pôrern enr serios embaraços, pela
dificuldade de encontrar quem fornecesse os poites
necessarios e os colocasse nos mencionados locais,
Gastou se todo o dia nestas diligencias, até que no dia
seguinte o iuiz de fóra fez prender diferentes lavrado.
res do lugar de Azurva, a quem obrigou a trazer os
pinheiros necessarios, e alguns carpinteiros que vio-
lentadissirnos os ergueram nos locais designados, de-
pois do algoz ter colocado em cada um deles uma das
cabeças segura púr um grande prego. A esta rnedonha
selvageria assistiram tripudiantes-alguns miguelistas
mais exaltados e basÍante gentalha vinda em grande

s visinhos, que aplaudiu o carrasco
curando ageitar a cabeça do infeliz
iu umas graçolas soezes como no-lo

nrunha ocular.
Nada providenciou a AIçada quanto ao enterro

$ut cabeças mandadas para Aveiro, e paÍece qqe o
j'uiz de fóra e o corregedor não quizeram-tomar §obre
s-i a-. responsabilidade de as mandaÍ apear e enterrar,
de Iórma que se passaram os tres dias de exposição
como fôra ordenado na sentença, e o lugubre especta-
culo continuava ainda. Interveio então-ã meza admi-
nistrativa da Santa Casa da Misericordia, que mandou
um proprio ao Porto conr uma petição diilgida ao pre-
sidente. da Alçada afim de lhe ser pêrmitidõ levantár as
tres cabeças e entera.las no pateo da sua igreja. Teve

ido, segundo se vê da seguinte de-
encontra a fl. 28 v. do livro dos ter-

ene
de

Carmo.

mos da mesa da rnesma Santa
26 de Setembro de lB27 :

Casa, que principiou em
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*Confercncia dc. 17 de Maio rie 1829. Nesta estan-
do prescnte o Provedor e ntais Deputados abaixo assi
nados, se delibeiou lavrasse este termo pelo qual a
tr do o tempo constasse que etn consequenóia do Des-
pachr_drl ex.'nn presidente da Alçada do Porto, â que
esla Santa Casa recorreu, se derarn á sepulÍura, sem
pompe, na rroite do antecedente dia 1ô, as tres Cabe-
ças dos Justiçados pelo crime de R:belião flâ ffiesrnâ
cidade clo Porto, e qu e por Acordam cla dita Alçada
foram mandadas pregaÍ em postes altos e assinararn.
E cu Manuel Xavier de Sousa, l)eput:do, que em lu-

sa, Francisco Tomé Maroues G tmes, Bento Jrtsé Men-
des Guimarães, Domingos da Maia Barretd, José Pi-
nheiro Branco, Luiz Alves de Alnreida, Antonio "|oséCavaco r.

Do livro da receita e despeza da mesma Santa
Casa, relativo ào rnez, de Mrio de 1829, vê-se que a
Meza dispendeu com o enterro das tres cabeias a
quantia do 8$335 réis.

Não tinha de ser aquele o ultimo sângue vertido
ra forca, em holocausto da liberdarie. Nõ aia tB de
Setembro reuniu a AIçada ern sessão de julgamento, e
entre outros liberais que condenou á morte, mas que
na sua maioria estavam ausentes, contam-se dois que
ha-v!gm concorrido para a revolução ern Aveiro, e {ue
infelizrnente se achavam presos, e Íoram:

loao Henriques FerreiraJuilor *Natural de Al-
bergaria-a-Vtlha, mas muito relacionado em Aveiro,foi com seu irmão José Henriques Ferreira, já perse.
guido em 1824 pelos seus sentimentos rasgahainente
liberais, valiclso cooperador da revolta de 16 de Maio.
Alistara-se no batalhão de voluntarios que se organisou
nesta cielade e da sua folha de serviços á liSerdade
diz bastante a sentença da Alçada qus o condenou á
morte, oncle se lê: "que ajudara e prestara apoio e fa-
vor á nefanda rebelião, alistando-se para seiviço dela
em um corpo de voluntarios, tomando armas e entran-
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rnencionando-se nlais ue o capitão Chaves, de
CIAS de Vizeu, era o comandante dos voluntarios (

do no iogo que no sitio das Talhadas se fez aos fieis
realistas. -Mostra se igualtnente, pelo depoimento tie
algumas mencionadas testemunllas, set o réu um cons'
titucional revolucionario, que vociferava contra a sa-
grada pessoa tlo sr. D. Miguel. e seu governo, e em fa-
íor da-rebelião desta cidade e cio goveÍno rebelde que

nâ mesrna se instalara, procurando persuadir os povos
que eía este o governo r;ue devia seguir-se, alicianclo'
se assirn ao seu infame partido e ahominavel sistema
cle excitação politica e revolucionaria, como patenteou
no dia 24 de Junho de 1B2B na igreja de Albergaria,
cstando a fazer-se a eleição de iuiz da igreja e eleitos
e queiendo algurnas pessoas reconduzir Manuel Rtldri-
gues Branco,- que servira o díto caÍgo, se levantou o
ieu c disse em altas vozes que não consentia que ele
continuasse a ser iuiz, por ser realista, e que a eleição
devia recair sómen(e em homens que fossem aciiclos ao

sistema constitulcional, havendo se o mesmo réu ban-
deado com os rebeldes, de tal fórrna, que os acompa-
rrhou e com eles se reiirou para a Galiza, depois de
haver sustentado a sua detestavel causa no ponto das
Talhadas, cujo combate se pÍova plenamente, nâo só
pelas referidás testemunhas, mas tambem pele Oazeta

governe rekreide. a f1. 90 do apenso
' *Que por oficios do governador de

Agueda e do Sardão, em data de 2Ô de Junho, cons-
ta-va que no ponto das Talhadas houvera um cc'mbate
vivissímo no'dia 25, qtte havia. principiado no lugar de

A. dris Ferreiros entre uma partida de valorosos subdi-
tos, elc., e uma guerrilha, que fÔra dispersa, tendo
esta que era tormadã de fieis portugueses e leais de-
f':nsorês da augusta e sagratia pessoa de el-rci e de
seus inauferiveis direitos) dez Ieridos e dois mortos';

iti-
),.

(1)-Documentos para a historia das eÔrtes gerais da nação
portuguesa, tonro VI, pag, 761-762.



Preso em AveÍro, deu entrada na Relação em 1g
de ]unho de 1829; em 3 de Julhr de 1823 f rrram-lhe
asslrrados cinco dias para dizer de facto e direito, e em
18 de Setembro foi conCenad,l a que crnr baraço e
pregão ft s;c levado pelas ruas publicas do Porto ao
largo da Praç'l Nova, e na forca que aí se achava le-
vantada, morresse enforcado, e tlepois ser lhe cortada
a cabc_ça, paÍa ser condszida para o lugar de Alberga-
ria-a-Velha e aí ser prega la num alto pcste e licar éx*
posta por tres dias; e, além disso, na confiscação e
perdimento de to.los os seus bens. Em ô de Outubro
foi-lhe intimada a sentençr e subiu logo ao oratorio; e

t)I
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sendo-lhes desprezados no dia I os
dos embargos foi enforcaJo no dia
ano ({).

Clemente
clo dos que p

fltnllros e segun-
do m:smc mez e

d.e Mcrais Sarmzruto-Feclraremos o ci-'
:lreceÍam pela liberdade em resultado da

revoluçrio de Aveiro em 16 de Maio de 1828, com as notas

Clemente de
o emlssaÍto

que pudemos colher a proposito deste rnembro ilustre
da familia Morais Sarmento. No decurso dcsta narrativa
dissemos já a parte muito importante que
Morais desernpenhou na revolução; ioi ele
de confiança do desenrbargador Queiroz, e se náo se
bateu como os seus valentes camaradas de caçadoresI0 na Cruz dos Maroços e no Vouga, foi isso devido
ao haver caido doente durante a marcha do mesmo
batalhão para Coinrbra. Doente no hospital daquela ci-
dade, ali recebeu a ncticia da retirada das forçàs cons-
titucionais e dos factos que se lhe
resultou o total aniquilamento da re
hospital no dia 2 de Julho e sem esperanças algumas
de poder ir compartilhar a sorte dos seus-camaiadas,
apresentou-se ao g()vernador militar
virtude do indulto concedido por

e lislas que con_leem os nomes das pessoas
das, etc,, pag. 50.
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de l8 de Junlto, desse ano, lhe tomou nota da apre-
sentação, concedendo.lhe licença paÍa regressar a Avei.
ro. Chegado que foi aqui, i pÍesentou-se igualmente ao
governador militar da cidirde e mais autoridades mi.
guelistas Quc, julgando.o ao abrigo das disposições
Caquele decreto, o cleixaram continuar em liberdade.
Dias depois, prrém, foi preso, enr virtude duma denun-
cia dum individuo de apelido Carassas, empregado do
cartorio do escrivão Luiz Loureiro FeÍrão, que foi co-
municar ao governador militar que ele estava pronun-
ciado como fazendo parte da sociedade dos pedreiros
livres da Quinta dos Santos Martires, facto que aliás
não era verdadeiro e a que por esta ntesma razáo não
alude a sentença da Alçada de 18 de Setembro de
1829, que o condenou á morte. Deste documento, des-
tacaremos os seguintes periodos

<<Quanto ao réu Clemente de Morais Sarmento,
que foi sargento do batalhão de caçadores 10, mostra-
se pela devassa de rebelião a que pÍocedeu o iuiz de
fóra de Aveiro, apenso 4.o, que havendo-se levantado
na dita cidade o grito sedicioso da rebelião na manhã
fatal do dia 16 de Maio, enr resultado dos insidiosos
esforços e confederação iniqua de uns poucos de am-
biciosos e traidores, apoiados e favorecidos por aquele
batalhão sublevado (alguns dos quais iá pagaram com
a vida e com a infamia o seu abominavel crime), o
mesmo réu fôra tambem um dos peÍversos que traba.
lhavarn para que a dita rebelião tosse a efeito ; pois
não só assirn o depô2, pelo ter ouvido, a testemunha
n.n 2 da dita devassa, mas igualmente o asseveÍou a
do n.o 40, por ser publico e notorio e porque lhe con-
fessara Evaristo Luiz de Morais, irmão do réu, que
este a'gumas vezes viera a esta cidade do Porto com
o fim dé solicitar e dispôr as tropas que áqui se acha-
vam para a rebelião, acrescendo a notofiedade e pu-
blicidade, de que depuzeram aquelas duas testemunhas,
a asserção positiva que, pelo ter visto e observado, fez
em seu iuramento a testemunha n.o 8, de que a mesma
rebelião tinha sido de antemão urdida e arranjada pelo
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réu e outros, gue todos de combinação com o coman-
dante e oticiais do batalhão cle caçadores 10 formaram
entre si conselhos e planos para aquele efeito, juntan-
do-se umas vezes de noite em casa de Ftancisco Ma-
nuel Gravito e outras na de Francisco Silverio de Car-
valho, ambos co-réus e já iustiçados, e de tarde em
casa de outros co'réus prolugos e ausentes, onde pro-
clamaram publicarnente contra os direitos e legitimi-
dade do senhi;r D. Miguel (hoje nosso rei de cujos
clubs e sediciosos ajunlamentos resultara setem manda-
dos, de entre eles mesmos, alguns emissarios a varias
pârtes para aliciar tropas e com elas fazer combinaçÕes
para uma rebelião geral, cottro o foram o dito Evaristo
paÍa Vizeu, outro co-réu ausenle para Coimbra, e

réu para esta cidade do Porto, e depois dele o periid
o
o

mieiro, rnuitas vezes apontado na primeira sentenca
abr-rmina-desta Alçad a, paÍa concluir tão execranda e

vel confederação.,

Lê-se mars na sentença que Clemente de Morais
«estava no segredo da diabolica tentativa que se me-
ditava e preparava; e assim é de acreditar, não só pelo
que fica referido, quanto á missão do réu, cujos resul'
tados os ac<tntecimentos posteriores comprovavam
mais ainda pela prova que resulta da dita devassa de
Aveiro, em que alguns parentes muito proximos do

réu se acham pronunciados coÍno principais

traidor, tambem ausente, Manuel Maria da Rocha Col

mesmo
dores da rebelião, e Cela sabedores

tal desenvolvimento, com os quais o

I

réu estava em es(reitas relações e contacto.»

Esta arte da sentenÇa fez
e de direito Antonio
«Por inducções, por

da
CO

da facul
ques Se
nado á

p
d

dizer ao
Luiz de
isso, foi
os Julzes

falecido lente
Sousa Henri-
o réu conde-
em atropelarmorte, não trepidando
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nem t)s preceitos cla justiça qrre chorava, nern a
mess de perdão do governo miguelino que ria

conclusão da sentença foi iiientica, tan
Cletnente de Morais, como a de João Henriques
rerra.

Clemente de Morais deu entrada nrl

â

A

6de
2.o"

pro-
t\

ade
Fer-

to

Outubro, em 8 foram lhe despresa
cnibargos e em 9 foi enforcado, sen

pada a cabeça, que nesse me3mo dia veio para Aveiro,
fiazida pelo algoz.

Ordenava a sentença que a cabeça de Clemente

quinte de malvadez. arbitrou, prrrém, que se colocasse
em Írenie da casa da sua habitação, na rua do Sol,
onde residia sua mãe, uma boa e santa senhora, que
mais tarde os esbirros migueiistas arrastaram ás enxo-
vias da cadeia desta cidade, onde jazeu por alguns
nlezes, pelo unico crirne de ser mãe de seis apostolos
da liberdade, em prol de quem dois perderam a vida e

de Morais Iosse colocada em alto poste no largo do
Pelourinho desta cidade. Alguern daqui, poÍ um re-

pela ual todos clenodadamente combateram.n'1
A ideia, pcrem, não vingou. Di lo a tradição,

atesta-o o testemu nho de pessoas dessa época airrda
vivas e confirma-o um artigo da Revoluçdo de Setem-
bro, de 22 cle Outubro de l8ô5, incontestavelmente
escrito por um sobrinho de Clemente de Morais, o sr.
conselheiro José E. de Morais Sarmento, que, referin-
do-se ao facto, diz o seguinte:

. Opozeram-se com a sua influencia a que se
zasse esta disposição, alguns dos mats humanos
cididos paÍtidarios dr. governo de então.
tres dias em correspondencias para o
guindo se afinal que as cabeças pregadas
fossern sómente expostas no Pelourinho da
no lrrgo da cadeia.,

(t)-Memorias do tempo

oratorio em
dos os l.os e
do-lhe dece-

Gastaram-se

em
Porto,

reali-
e de-

se-
ros
ee

pr
c

vindauros, pag. 797.
passado e presenle para liçdo dos



pag.172"
(!')-Memorias

dos vindouros, pag.

64

do tempo passada
422.

(1) - Ca nimb r ice ns e, n.' 3 977.
(j-Documentos p"ara s historia das côrtes gerais da naçdo

do Pctrto, 1823-1829'

para liçdae presente
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.Saibam
que no ano

dade do
lião nesta

Cristo de 183ô, ars 7 dias do mez de
do nascirnento de Nossoo Sen

Maio,
Polto, e adro dos justiçados,

quantos esle publico insírumento virem,
hor Jesus
nesta ci-
eu tabe-

mesma cidade, e privalivo da Casa da Sanla
Misericordia dela, vim a requerimento dos ill.n'c' vice-
provedor, e mais irmãos
do-se presentes o ill.*o

ezarios da mesma, e achan-
MaÍos Pinto, actual

escrivão da mesma Sanla Casa, e ora servindo de vi-
ce-provedor, mais irmãos de meza, ao diante assinados,
e os ex.'o" €onselheiro lVlanuel de Castro Pereira, go-
vernador civil do distriio, D. Manuel de Santa lgnez,
bispo eleito da diccese, barão da Fonle Nova, gover-
nador mililar do distrito, e o conselheiro Francisco de
Serpa Saraiva, presidente da Relação desta cidade, que
para este acto foram corrvidados, Íoi por aqueles ir-
mãos da Santa Casa determinado ao coveiro Joaquim
Manuel, a esÍe acto tambem presente, e o proprio que
no dia de hoje do ano de 1829 tinha dado á sepultura
os cadaveres de Joaquim Manuel da Fonseca Lobo,

te-coronel de caçadores
naÍural da cidade de Lagos,;os, reino do AIgarve, e tenen-

1 I - Francisco Silverio de r.'ar-
valho Magalhâes Serrão, fiscal do real contrato do ta-

natural da vila de Figuei-baco, na cidade de Aveiro, e
ró dos Vinhos, comarca de Tomar- Francisco Manuel
Gravito da Veiga e Lima, cavaleiro professo na Ordem
de Cristo, e desembargador clos agravos da Casa da
Suplicação, e corregedor do civel da côrte, natural da
cidade de Lisboa, e assistenÍe na de Aveiro - Manuel
Luiz Nogueira, advogado de numero desta Relação,
natural da freguesia e Honra de Baltar, comarca de
Barcelos-José Antonio de Oliveira Silva e Barros, pti-
meiro guarda-livros do real contracto do tabaco nesta
cidade, dela nalural e morador-Clemente da Silva
Melo Soares de Freitas, iuiz de fóra na Vila da Feira,
natural de Angeja, e assistente em Aveiro - Vitorino
Teles de Menezes e Vasconcelos, tenente-coronel do
regimento de milicias da Louzã, natural e moradcrr em

aondc

m€zailos (

Antorrio de

Ceira, comarca de Coimbra-José Maria Martiniano da
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Rlnscca, bacharel frlrmado em leis, advogado na cída-
de do Fuuclrel da itha da Madeira, e deia natural-An-
tonio BernarrJo de Brito e Cu'rha, cavatreiro professo
na Ordern de Cristo e da de Nossa Senhora da Con-
ceição de Vila Vrçosa, ciintadc''r da real fazenda nesta
cidade, dela natural e mora,lur_-e Bernardo Francisco
Pinlreiro, crpitSo de orilenanÇíis na Vih da Feira, natu-
ral e nr«irador na Quirrta das Airas; vit;mas irnoladas pelo
usurpador r1o rnesnro dia de hoje, ilaqueie ano de 1829,
enr piiLrlico e iniustissirn,) patibulo; procedeu-se ao de-
senterramento de
mente de Miirais
natu ral

Junior,

suas reliqrrias, berrt coml ás de Cle-
Si;rrnent,r, sârgent() de caç,rdores

d r ci.!arje de Àveir,r, e J rào
de caç,rdores 1.0',

Herrriques Ferreira

srn rte e pelo rnesnlo motivo sacriii:aCos no dia
de ubro d,r referido a,ro cle 1829. E cavando oq

pos as cabeças daqueles martires da patria, e levadas
a diferentes sitios e sepulturas, nestas se não encontra

em uma paÍa o iad,l do sul. quatr,): em orltra, pa-
norte, seis: e no meio destas duas sepulturas, to-

pelo lado de traz cia capela aqui situada, do us, que

ira algurna, llem osso algurn, alérn dos que perfa-
os referidos cioze esqueletos conrpletos. fi Ieita as.

cave
zem
slm a dita busca e desenterramento foram as mesmas
reliq'uias deposiiadas em uila urna de antemão a-
rada para este tim, e que os mesrnos
conduziram á dita capela aqui edificada, onde c

-se missa, e deixada á porta urna guarda
serão na tar,le de hoie mesmo trasladados

prep

ele-
de

rrmaos mezarlcs

brando
ho nra,

esfudinre, natural de Àib -'rg rria-a-Velhl, da
mestn

dito coveiro J,raquirir Milnuel nos lugures em que ele
mesmo designar;r terern sido dados á sepultura, encon-
trou
Íao
das
Íoram os sacriticados no diii 9 de Outubro, e perfazem
12 esqueletos ; esqueletos que evidenternente são os
das referidas vitirnas, e nelr com outros se podiarn
conlundir, não só purQue aquele coveirrr, o proprio
que r)s sepultou, cieclara nãir se ter ali Sepultado mals
cadaver algrrm, mas tarlb:rn p0rqrre sendo gran.le este
terrerto, járnais se abriu sepultura aiguma segunCa vez,
e lnals que tudri p()rque tendo sido separadas dos cor -

en'!
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a a igÍ€ia da Casa da S:nta Mi-
fé todo o exposto, e exarei de
que vao assrnar os rrmaos me-
autoridaCes, e o prc prio covei-

proCISr^Ao
se rico rd ia.
tu do este instrumento
zaflos, as me
ro
o
civil interino- D. Manue!
Barão de Fcnte Nova,
da provincia. dt-r Dcult,- U cr nselheiro plesidente da
Relação, Francisco de Saraiva-- Antunio de Ma-
tos Finto- Frarcisco Rccha Soares- i-uciano Si-

Carvalho-Manutl Antonio F

Íunt bre par
Pórto por

n ciona d as
Manuel Carneiro Pinlc, taL

conselheiro Manuel de Castro
tat clião, o rscrevi e li.

Pe re ira, gove rnador
de Santa Inez, bispo eleito-

brigadeiro, governacÍor militar

paSer
da

igueira-JoséCe
da

INOCS

Lo pes s Neves- Jo:e Carneiro Ceraldes de Vascon-
Basto-João À4arques dos San-
de À{agalhães Lima--Antonio

cove iro, Ioaquirn Manuel, uma

Simõescelo s- A n 1on io
tas- Manuel .|oaquim

Lopes Coelho- DoJos é
cruz.

dade !soleni
S SUAS pa-

eo
€X-

varoes qu
ificio fôra

â.»

o
os

*Magestosa e imponente
Porto, magnificente na m an !festaçÕes,

gou igno e justo preito c.t memorla
o

d
ilustraram ccÍIi o seu martirio" Se

l reordinario, a apoteose foi grandi
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funebre, Aveiro fez-se represeutar pe-
I José Mendes Leite, governador civil ;
de Azevedo, vice-presidente da camaÍa

tigo uniforme de voluntarios da Rai-
de Morais, proprietario do jornal Á

los
José

pal, e Agostinho Duarte Pinheiro e Silva, presi-
da Associação Comercial.

Actualidade.
berdade,

o-
o

í
!
l

e tirania

Anlunes
mLlnlcl
dente

A

tou com
nha, e

ali um modesto mausoleu que consistia numa utna
graniÍo sustentada por quatro Ieões tanrbem de gran
que haviam pertencido a um sarcofago existente
capela de Santa Catarina, na igreia de S. Miguel,

familia Morais, estava ali representada p':los srs.
Antonio Morais, escrivão da Relação, que se apresen-

o seu an
Anselmo

Em Aveiro, as cabeças dos martires da Ii
sepultadas, como vimos, no pateo da Misericordia, f
Íam tambem exumadas em 183ô e transferidas para
cerniterio publico, então em construção. Erigiu.se-lhe

de
ito,
na

ca-
beça dum antigo morgado e demolida em 1835. Dirigiu
a construção o inspector das obras da barra Joaquim
Pedro Celestino Soares, capitâo-tenente da arrnada.

A trasladação fez-se com aparato, a julgar pela
portaria que pâssamos a transcrever, pois no arquivo
municipal nada existe a tal respeito.

.Ministerio do reino, 4.a repartição. -Foi prcsente
a Sua Magestade Fidelissima, a Rainha, o oficio n.'
164, que o governador civil de Aveiro dirigiu na data
de 10 do corrente mez, participando a lunção funebre
que ttvera lugar na mesma cidade, por ocasião de se-
Íem trasladados para o cemiterio publico, os Íestos
mortais das infelizes vitimas imoladas á barbaridade

do governo usurpador em 7 de Maio e 9 de
Outubro de 1829, os quais se achavam ali enterrados,
e a mesma ilustre Senhora, inteirada do doloroso as-
sunto que motivou esta participação, náo pÔde deixar
de acompanhar os leais habitantes daquela cidade, em
sentimento de tão justa, quanto magoada recordação,
que os levou a um passo bem caracteristico de suas
virtudes e honrados sentimentos.



se participa
in teligen cia.Ía

que
sua
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ao mencionado governador ci-

-Palacio das Necessidades emvil pa
18 de

e
slad

tas
lra
de

Maio de 1836.-Agostinho Josd Freire.,
As cebeças de Clemente de Melo Soares de Frei-

João Henri ques Ferreira, foram nesta ocasião
adas para Aveiro, vindo aquela da Feira e esta

derruiu por ocasião domodesto rnonumento
enterro do grande orador José Estevão Coelho de Ma-
galhães, em Maio de l8ô4, ficando os craneos espa-
lhados pelo chão. Pensou-se então em erigir novo mo-
numento, tomando sobre si o encargo a carnara nruni-
cipal, de que era então presidente o conselheiro Ma"
nuel Firrnino de Almeida Maia. Encarregou-se do p la-
no o engenheiro Rezende J
confiada ao sr. Moreira Riato, de Lisboa.

unior e a sua construção foi

Nos fins de 1865 estava concluido o monumento,
que é todo de marmore e esÍá levantado ao centro do
cemiterio, no mesmo local ocupado pelo antigo.

Foi inaugurado em 20 de Fevereiro de I866, em
seguida a uma missa rezada na capela do cenriterio
pelo vigario geral da diocese o sr. dr. José Antonio

Bilhano, mais tarde arcebispo de Evora.
monumento é forma.lo dum pedestal no qual

assentam tres colunas, nos capiteis das quais está coio-
cada urna urna coberta de crepes tendo na garganÍa
uma corda com nó, simbolo da morte que sofÍe-
ram aqueles martires.

A altura do monumento eleva-se
Numa das faces lê-se :

Pereira
o

de3,5a4metros.

Os ossos aqui tem, a alma no Empyreo
Seis ilustres varões, por quem fremente
A liberdade chora. Atroz delirio
Neles puniu o esforço independente,
E herois os fez c'as palm,;s do martirio.
Fique a sua lembrança eternamente
Nos nossos corações, na patria historia.
Paz aos restos, aos seus nomes gloria I

Albergaria-a-Velha.

M. Leal.
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Na cutra lê se :

7de

N ogueira,
Melo

Serrão.

9 DE OUTUBRO DE 1829

Clenlentc de Morais Sarmento.
oão Henriques Ferreira.

te rc e ira SE:

MUNICIPAL]DADE DE 1Bô5

lêNa

*

Djssemos dos aveirenses que
pela liberdade" E' justo que agoÍa
qu. ccmbaleram fol ela ccnio esforço do 5eu braço
o, da sua irleligência até o seu completo triunio em

r 834
Joaquim losá d.e Queiroz . yogal -da Junta do

Pottõ, éra sol,clario na condenavel frouxidão corn que
esla se houve e m dirigir a revolta tão auspiciosamente
começada e patâ que ele muito concorreu, mas essas

Jaltas redimiu'as côm a sua resclução de acompanhar
para a Galiza o exercilo fiel. Dissolvida a f unta em 2
âe Jullro de lB2B, todos os seus membr.os, com excep-

ção unica de Queiroz, embarcaram nô vapor Belfost
com destino a Inglaterra.

Na rnadrugada de 3 de Julho
barra do Porto e do camPo de Santo
se em marcha paÍa o exilio tcdo o exercito constitu'
cional e ccm ele *uma multitião enoÍme de povo de
tcdas as classes e gerarquias, homens, mulheres, crian-

MAIO DE 1829

Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lima.
À,ianuel Lulz
Clemente de
Fra ncisco Silverio

Soares de Freitas.
de Carvalho Magalhães

saia este barco a
Ovidio punham-



Nem

e honradc J,raquim Jrlré de Queir,rz, qsg

Referindcr.se au [aCt,r, escíeve Silva ,VI ria:
«Esta tidão, t11 â 1S

vid io
pelas cinco hcras Ca manhã, levandrr á sua frente o
brigadeiro Pizarro e o deseinbarga lor Qleiroz, o unico
dos membros dessa Jurita que tez causa coiílurn c(')lti
estes infelizes, ou pLlrque os seus colegas lhe não per-
nritissem passírgem no BtLJ':tst, ou DoÍQue ele preierisse
antes seguir as tÍopas e o povu, esp()qdndo seus traba-
Ihos, clo que aco:npanhar deseri()res, que levavani, É:

verdade, todas
gonha 2).

O desembargador QLreiroz, havendo coinpartilharir.r
todos os trabalhos porque Dass.trr.iul os valentes deferr"
sores da liberdade, âtravez da pr,rrrincia do ]\tiniro e
depois ern Espanha, emtlarc()u c rm elcs para Irrglater-
ra, donde mais tarde passou á B:lgica. Foi duma cidr-
de deste piiz que ele dirigiu o seu celebre protesto ao
ministro brasileiro marquez de Santo Ainaro. E' benl
sabida a missão de que vinha incunrbidu este diplo-
mata ao ser enviado por D. Pedro á Eurcpa, o ÍecLi*
nhecimento de D. Miguel, tendo por base o casamenr,J
deste com D. Maria II e urna amnisiia g::ral e completa
paÍa todos os. crimes politicos, restituição dos bens

(Lt--Historia da gue.rra ciyil. Terccira to mo
I, pag. 13.

_ (?)-Memarias lt osoficas da revoluçãa
do Porto em Maio de 841, pag. 104.

7l

ac()rn pe-
res peita-

as cotno'liJades, rnas nãu m jni)s ver-

e pobres, to fu pel
idos toCcs a n.J tria t
perseguiçoes ,rí- do

urn só me o da Juntr dissolvida
espaÍrtr)sa Igraçào. â nà,r s,.r rr

«Esta tidão, s, que posso c'ricular em
12.000 a s, ln?r u do Canrpir de Santo O

Çâs, velhos, ricos
fortunio, e resolv
temerem as duras
tido vencedor.

ta
ao
do

es
nct

va
)

u

e

e
d
p

III,p:rteepo ca,
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confiscados e reabilitação dos que haviam sido
nados á morte pelos seus principios liberais.

José de Vasconcelos Bandeira de Lenns (depois
',lisconde de Leiria.)- nasceu em Barcelos em 1794.
Fôra colocado no batalhão de caçadores 10 ern 1826
ou 1827. Deixando de existir este batalhão, pois na
emigração paÍa a Galiza a maior parte dos seus solda-'
dos não chegaram a passar a lronteira, foi colocaCo
mais tarde no batalhão de caçadores 3 com que iez
toda a campanha de lB32 a 1834 e a cuja frente ga-
nhou os postos de mujor, tenenre-coronel e coronel.

loao de Sousa Pizarro- Representante da ilustre
casa do Terreiro (r), desta cidade, o seu sangue ioi do
primeiro que se verteu em 1828 pela liberdade. Com-
batendo valorosamente na acção da Cruz dos Marou-
ços, aí foi morto por uma bala inimiga.

to Antonio, general de divisão e par do reino)-Nas-
Pedro Antonio Rebocho (depois visconde de San'

em Alnreida em 1 de Março de 1791 e sentara
€m 6 de Julho de 1808, nn regimento de infan-

taria 23; reconhecido cadete em 1 de Agosto do mes-
mo ano, Íoi prcmovido a alferes a 10 de Julho de 1809,
a tenente por distinção em 19 de Deztmbro de 1812,
a capiÍão em 22 de Junho de l8l5 e a major em 26de
Março de 1821. Era este, o poslo que tinha quando
rebentou a revolução liberal em lB28 e para que tanto
trabalhou, ccmo fica dito e o confirma esta parte da
sentença da Alçada de 18 de Setembro de 1829, que o
conderou a que com baraço e pregão fosse conduzido
pelas ruas publicas Co Porto a1é á Praça Nova, onde
em um aito cadafalso, que ali seria levantado, morÍesse
de morte nalural de garrote; e depois de lhe ser dece-
pada a cabeça, fosse o mesmo cadafalso com o seu

conde-

cera
prâ ça

pais Sebastião Jos
Silveira de Sousa

é €ardoso Pizarro (Bo-
Magalhães, senhora da

(1)-Foram seus
beda) e D. Ignez da
dita easa.



aorpo red
pata qiie

uzido
dele

I eoe "que o OttO regtmento Se
a tar, -o ac durn espirito duvido

pios do dito mez de Maio, empteza que o
e executou, segundo consta das mesmas

reu aceitou
d eclarações,

vindo referir aos outros revolucionarios daquela detes-' I "ede que o dito regimento se

Resultando do que fica ponderado serem os dois ulti-
mos dos que mais se distinguiram na execranda

urdiu e arnbos prc-
depois em todas as
defeza cousa algu-

e 1ô de Maio. a qual um
ínoveram, proclamaram e apoiaram

reus
ãodrebeli

forças,
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a cinzas, que seriam lançadas ao mar,
e de sua memoria não houvesse mais

noticias" e aNém disto na c()nfiscação de todos os serrs
tlens; e porque se achava ausente, foi pronunciado, e
havido por banido, e se mandou ás justiças que apeli-
dassem contra ele toda a terra, para ser preso, ou para
oue qualquer do povo o podesse matar livrernente, sa-
bendo que eía o proprio banido, e nâo sendo seu ini-
ínrgo :

.Com igual evidencia se prova pelo que respeita
ao outro réu, o infame Rebocho, pelas testemunhas da
devassa de rebetião, lirada em Aveiro, apenso 4.n de
fl, 23 por diante, a n."" 1,2,3,4, 5, B, 10, I I, 12, 13,
14,20,31, 33, 34 e 4A, gue o mesmo réu fôra um dos
cabeças e principais agentes da rebeliâo que rebentou
naquela dita cidade, na manhã do dia lô de Maio,
assinando .o sediciosissimo auto da camara, trairscrito
fl. 7 do mencionado apenso, e ao que se segutram
todas 6s ouÍras tulbulencias, atentados e despolismos
que foram relatados ao co-réu José Julio de Carvallro,
prova ndo -se tarnbem, alérn do que juraram aquelas
ditas testemunhas, pelas declarações feitas debaixo de
juramento nos interrogatorics do réu Francisco Silve-
rio de Carvalho, já justiçado, juntas no apenso 4.'), etc.,
«QU€ O mesmO ré.U, inCansavel e acerrimo revoluciona-
rio, iinha sido a perfido emissario, que Íôra a Coirnbra
para tenlar seduzir o regimento de infantaria 10, na
sua passagern para o quartel de santarem, nos princi-

SUAS sem que exista em sua
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ma
gra

Pedro Antonio Rebocho era !á ao tempo, tambem,
um oficial distintissimo que linha fundas simpatias eÍfi

que
VISSII

Íeleve, devendo por iss'l seÍem punidos setts
nos crinres com todo o rigor das leis (r)

Aveiro, onde residia ha anos e constiuira farnilia, pois
casara em 26 de junho de 1826 cotn D, Ana Miquelina
de Oiiveira Leite, durna das farnilias Inais corlsideradas
desta cidacle. Assislira ás batalhas d; Vimieiro e do
Bussaco; alacara á brecha em Badaloz, onde recebeu
cinco balas, ficando perigosatnente ferido; assistiu coln
o seu regirnento n.o'23ã bratalha de Albuera e foi fe-
rido nas balalhas de Vitoria, Pamplona e Ortez em que
combateu viilorosamente. Ftzera parte da expedição a

Montevitleu e Rio tla Prala, e voltando a Fortugal fez
as c,rmpanhas de 182ô e 1,827.

passa rt drt
Bele Isle,

de 1832 a bordo da
dissolvido, pagsando

em r.
D.o

deu-lhe o comando de um batalhão Ce voIuntarios, que
se compunha de 150 oficiais avulsos e de muitos pai-
sanos em cuio numero se contavam Herculano, Garrett,

e Aguiar, Julio Gomes da Silva San'
rnandes Coelho e outros muitos tto-

mes conhecidos e que tão importante papel vieram a

desempenhar depois na politica do pais. Este corpo,
que sendo conhecido pelo batalhão das calças encaÍ-
nadas, ent razáo dc uniforme distribuido, que, segundo
o testemunho de Ftrerculano, era *farda contprida, az'ul,
coln peito branco, calça vermelha e barretina (2) saiu

veretro
ati foi

o compunham a iazer Parte

761.
(1)-Documentos para a historia das côrtes, tomo VI, pag.

(2)-Garrett., , Memorlus biografrcas, por Francisco Gomes

Emigrou para Inglaterra e foi na malograda expe'
rIição de Saldanha á ilha Terceira,
cla a residir em França. Aqui, em

para tls Açores a 29 de Fe
corveta Juno, mas chegado
os oficiais .e paisanos que
de outros corpos.

c[: -\.ncriur, tomo l, pag.551.]
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Desconhecemos o regimento em que foi coÍocado
o maj_or Rcbocho, mas é õerto que ele'fez parle rJa ex-
pediçâo .que dese [ulho ile ig32, enr
"A.rnosa de.Pampel fez toda a campa-
nha da liberdade, distinguindo-se sempre com o seu
nremoravel va or, sendo ferido numa das acções do
cerco do Porto.

losé tVdria da Fonseca tVloniz-Como o antece-
dente constituira familia_em Aveiro, casando aqui em
Novembro de 1816 ccm D. Maria Clementina Leite de
Oliveira, irmã da que depois veio a ser esposa do ma-jor Itebocho. Estava nestã cidade
regressara de França com o seu bat
10. Fui neste corpo que Moniz se alistou como cedete
em Set,:mbro Ce 1BIl, tomando parte em todas as ba.

mesmo entrou e sendo promovido a
ção em Dezernbro de I913. Liberal

desa'e tr820, Íiz açonica da quinÍa
dos Santos Marti auúiliar da revc,lu-
ção de lB2B. O s
natarios do auto
ao tempo se achi ainda assim não o

sscu á InglaÍerra.

tomada da ilha de lvido a capitão em
1831, para o batalhão de infantaria 3, com ele'vsio na
expedição-liberal. Assistiu á batalha de ponte Ferreira,
em gue ficou gravemente ferido, dando aí provas dé
grande valoÍ, e o mesmo sucede u em outias acções
durante o ceÍco do Porto, devendo especialisar-sô as
de 1ô e 29 de Setembro de 1832 e de 4 e24deMarço
de 1833 e as sortidas do Carvalhido em 29 de Noverir-
bro de I832 e de Lordelo em 24 de Janeiro de 1833,
valor que lhe valeu o grau de oficiai da Torre e Es-
pada. Fez parte di ) da Terceira e as-
sistiu á acção de ( rdo valorosamente
como sempre, nas linhas de Lisboa, recebeu dojs gra-
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ves Ierinlentos a 5 de Setembro de l833,dando depc,is
novas provas de valor na batalha de Almoster.

Joao Atúonio Rebocho-Do mesmo modo que os
demáis oticiais «le caçadores t0 e ao contrario das pra'
ças de pret que ao chegaretn á fronteira, na Gnliza,re'
frocederarn, vindo acolher se ao indulto promulgado
por D. Miguel, emigrou para Ingtaterra, vindo em i832
desernbarcaÍ com D. Pedro etn Arnosa de Pampc.lid«'.
Fazia então parte do batalhão de caçadorss 5, com que
entrou n s acções de Ponte Ferreira e Souto Redondo,
combatendo senlpre com valor. Nesta ultima, poré
cometeu uma imorudencia que foi a sua desgraça.
conde de Vrla Flor, coill as ftirças do seu comanclo,
avanÇara até á Gandara de Souto Redondo, levando na
sua frente ern retirada os piquetes e postos avançados
dos miguelistas, que retiravam por ser essa utrta das
bases do plano adoptado pelo general Povoas que,
tendo atraido assint os conslitucionais até áquele pon-
to, mandou irnediatamente avançar á baioneta o regi-
mento de infantaria de Bragança, que formava a direita
da linha, e oitenta cavalos do regimento do Funtão,

m,
CI

comandados por José Urbano, e um esquadrão do pri-
melro regimento de cavalaria de Lisboa, sob
as ordens do capil la Silva Vasconce-
los; esta manobr com tal raPidez e

acerto, que partc de caçadores 5 ficou envolvido e o
capitão João Antonio Rebocho tão aterrado e surpreso,
que não só mandou tocar a retirar, tnas chegou até a
levantar vozes de .alarme e de espantoD, espalhando
que tinham a rectaguarda cortada iá pelo inimigo.
*Desde entâo por diante, escreve Soriano, tudo foi
desordem e contusão. 0 mais desmedido terror panico
se apoderou de todos os combatentes, a ponto do ge-

ndantes dos corpos não poderem fazer-
formatura desapareceu cornDletamente

neral e os co
se obedecer.

xando ficar em poder
obüz.. . »

ma
A

e a fuga que se lhe seguiu foi a mais precipitada e
vergonhosa que podem cometer tropas regulares, dei-

do inimigo uma peça eum
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de Souto Redondo foi, na verdade,
mas para ele não concorreu só o terror

a possou o capitão Rebocho, contribuiu não

Iuta constitucional, se suicidou, atirando-se
caes do Sodré.

acçao

a
no

um
oeÍ€,

e

a
q

e

impericia dos chefes constitucionais; este, po-
ue foi o sacrificado para salisfação do publico.

Preso julgado em conselho de guerra, foi condenado
á nrorle.
miliiar e

segunda
ca pitáo
minada
ao Teio

parte da sentença não a chegou a CLlmpflr O

Rebocho, pois sendo posto ern liberdade ter"

Quanto á primeira
dizem-no d

Cunha Matos ue, nas suas tllertcri.as da canr-
panha do sr. D. Pedro de Alcantara,

«O capitão Rebochtr

traba lhos perpetuos

(1)_pag. 19.
(?) -Estâ ultima afir:mativa não é ínteiramente verdadeira.

Soriano caiu em identico erro, pois diz que D, Pedro lhe comrt-
tou a sentença a despir se-lhe a farda com infamia na irente do
seu corpo; e exauctorado assim das honras militares, obrigaclo a
andar em trabalhos publicos por toda a vida, que mais ao diante
se lhe comutaram novamente em dez anos de degredo para An-

isso, para que o equivoco se não repita, vamos reproduzir este
documento, que é o que segue :

*Sendo-me presente a sentença proferida pelo conselho cie
guerra contra o réu João Antonio Rebocho, capitão de caçadores
5, e confirmada pelo tenente-general conde de Vila Flor, coman -
dante em cheÍe do exercito libertador, pela qual o mesmo réu é
condenado á morte, por h:ver levantado vozes aterradoras nc
campo da batalha de Souto Redondo; e bem assim a recometl -
dação do mesmo conselho em favor dc réu, fundada em vinte
e quatro anos de boln serviço por ele pre
ra peninsular, como nas ilhas dos Açores:

D. o rutou-lhea anaexautoraÇão
em a dc degredo a a Atrica. Esia

tou-se ;

general

parte da
rentes es

essa execu-
entre eles o

reve :

rnorte ern

ife
q

se n ten ça,
critoÍes e

({) esc
ado áse n tenci

(') .

qual
tropa

conseltro de guerra, a
infamia na frente das

g,ola. (Historia da Guerra Civil,3." epoca, tom
Vê-se que uem um nem outro leram o decreto de

comutada em baixa com

II, pag. 404.
Pedro, por

o
t)

stados, tar:to na guer-
Hei por bern, em no-

me da Rainha, usando do poder moderador, segundo o att, 71,",



Eu vi passar este desgraçado homem depois de expul'
so, banhado em lagrin:as, dando em abono a sua ino-
cencia, inata na sua honrada familia, clamando no meio
da escolta que o conduzia, que lhe chamassem traco
naquela ocasião mas nunca lraidor á sua patria' Foi
esta uma das scenas mais dolorosas que teriho presen'
ceado !,

.losé Estêvao Coelho de Magalhaes Partindo para
Coiribra em seguida á revolução de Aveiro, alistou se

logo no batalhão cadenrico. Antecipou a sua marctra
para o Porto, pois quando aquele corpo e as restantes
Iolças constitucionais retirarant, em seguitJa á acção da
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Cruz tlos Marouços, já se achava naquela cidade por
sido mandado escoltar um olicial miguelista queter

pugnavel baluarte abriram os miguelistas nas acções
de 13 e 14 de Outubro daquele ano, o que se fez de'

fogo de artilharia e, pelo que

caira prisioneiro no reconhecimento da Ega" Com o seu
bataltrão seguiu depois para a Galiza, donde passou á

Inglaterra e daqui para a Ilha Terceira, em Janeiro de
1829. Em Angia redigiu a Cronica da Terceira, e Íez
parte da expeOição ás ilhas de Oeste, assistindo á io-
mada de Funchal em Iunho de 1831. Desembarcou na
praia de Arenosa de Pampelido com D. Pedro e tontou

|arte na sottida a Vila do Conde, nos Íins de Julho de
t832. Destacado para a Serra do Pilar, aidirigiu alguns
dos trabalhos de defesa, sendo o principal o restabele'
cinrento da brecha que nas fortiÍicações daquele inex-

baixo de um vlvlssllno

§ 7.0 da Carta Constitucional, moderar a penaie morte imposta
ào réu João Antonío Rebocho, o qual será demitidocom inÍamia
e degredado por dez ânos para o reino
sauctoraclo das insignias militares na fr
conr as formalídades praticadas em casos sentelhantes. O minis-
tro e secretario de estado dos negocios d
entendido e faça executar, Paço no Porto,

Bragança.-À gostinh
rto,, n.o 18, de 2l de J



recebeu a
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Torre-Espa-ia. Em 4 de Abrit de 1833 foi
nomeado 2.o tenente de artilharia, enr g do mesmo ba
leu-se valentemente na tomada do Cr:velo, e em 25 de
f ulho cobriu se de gloria defendendo a celebre Flech'a
dos Mortos, sendo entâr novamente agraciado com a
ordem da Torre-Espada. Acompanhou Saldanha quando
este, haverdo feito levantar o ceÍco do Porto, se diri-
giu a Lisboa em 24 de Agosto de 1833. Tomou parte
em difererrtes acções nas linhas de l-isboa, indo em
Almoster fechar o ciclo de oiro dos seus feitos milita-
Íes em prol da liberdade.

t\úanuel Josá fuIendes Leite -Soldado da liberdade
como José Eslevão, desde 182ô, em que fez parte, como
ele, do batalhã,1 academico, deu-se pressa em se alis-
lar tambem no nlesmo corp r l6ge que este se reorga-
nisou em Maio de 1828. Chegou ao Porto quandoJosê
Estevão, juntos fizerant a rnarcha da Galiza e juntos
desembarcaram em Firlmouth a 26
dias depois seguiam para Plymouth.
dade se conservou até Agostu de 1832,
para o Porto afim tle cornpartilhar a
da causa constitucional; combateu com

de Agosto,
Nesta ulti

em que
sorte das
valor na

dond e
ma cr-
partiu
armaE
Serra

do Pilar e
celra.

fez parte da expedição do duque da Ter-

Miguel, vindo depois na expedi-
, Pedro. Bateu.se com valor como

Francisco José de Oliveira Queiroz-Filho prino-
genito duma honrada familia desta cidade, que muita
padeceu pela liberdade, os "Cerejas pretas,, estudarrte
de medicina e que já em 1826 fizera parte do batalhão
academico, levada a cabo a revolução de lB2B, como
bom libcral que sempre foi, volveu a servir a causa
conslitucional, ao lado cla maioria dos seus companhei-
ros de então. Enrigrou para InglateÍÍa, corno tantos ou-
tros academic,rs, e dai saiu para a Ilha Terceira, donde

S.
D

soldado do batalhão academico, nos diversos recontros
enl que o mesnro corpo com tanto brilho entrou desiie

foi á expedição de

ção comandada por

Julho de 1832, até á expediçãoa sortida do Conde, em



igual

de
com

esteve destacado na Serra do Pilar. Tomou
vezes

depois
parte na acção de Pernes e batalha de Asseiceira, ten-
do sido promovido a alferes em 4 de Janeiro de 1834.

Custodio /osé Duarte e Silva- Nasceu em Aveiro
em 1789 e, como oficial de milicias, combatera pela
patria na guerÍa peninsular. Emigrou pela Galiza para
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do Algarve e tomada de Lisboa, em mez do ano
segu inÍe-

José de Oliveira Queiroz e Joao José Oliveira
Queiroz - Irmãos do antecedente, ambos bateranr
denodadamente tambem pela liberdade. Aquele sentaÍa
praça em caçadores l0 em I deJunho de 1827, toman-
do parle com o seu batalhão nos acontecimentos poli-
iicos desse ano, pelo que teve o algarismo n.o I da
medalha das campanhas da liberdade. Foi promovido
a alferes ern 25 de Junho de 1833, tendo dado, tanto
antes como depois, sobejas provas de valor e dedica-
ção pela causa constitucional porque vinha combaten-
Co, como dissemos, desde 1827, e por quem ernigrou
em 1828. O segundo, contando apenas dezeseis anos
de idade, conseguiu alravessar os postos miguelistas
que sitiavam o Porto, indo sentar praça no exercito
constitucional em 30 de Dezembro de 1832, pelo que
tinha igualmente a medalha das campanhas, mas do
algarismo n.o 2.

Luiz ,lV[aria dos Santos- De entre as classes la-
boriosas de Aveiro, era um dr-,s partidarirrs mais enÍu-
siastas da Iiberdade" Simples trolha, salientou-se bas-
tante por ocasião da revolução de 16 de Maio de 1828,
sendo um dos prinreiros a alistar-se no batalhão de
vcluntarios constifucionais, de que teve o comando o
infeliz Francisco Silverio de Carvalho. Emigrou com a
divisão leal pela Galiza para Inglaterra, alistando-se
de pois no regimenÍo de voluntarios da Rainha, onde
ioi reconhecido cabo em 5 de Outubro de 1828. Assis-
tiu á acção da Vila da Praia, e, promovido a 2.o sar-
gento ern 3 de Julho de 1832, desembarcou neste posto
em Arenosa de Pampelido.

Combateu nas Iinhas do Porto e por duas



8l

Inglaterra, donde passou a Frença. Agui, em Belle-lsle,
apresentou-se a D. Pedro, que o nomeou capitão Co
batalhão de atiradores portuguesrs, que se compunha
na sua maior parte de francezes, alguns italianos, bel-
gas, alemães e polacos, cujo comandc Íôra confiado a

azar, que desde 1809 se conseÍvava
ça. Foi ccm esle coÍpo que desem-

barcou em Arenosa de Pempelido e nele serviu com
valor até o mesmo ser dissolvido, sendo poÍ essa oca-
sião mandado fazer serviço na secretaria do comando
em chefe inrperial, o que não o inibiu de varias vezes
coÍÍer ás linhas e, aí, crmbaÍer como os mais denoda-
dos. Em Novembro de 1833 foi nomeado direclor da
alfandega de
prestara á. ca
a batalhar até

Aveiro,
usa ccnsii
Maio de

ccmo premio dos serviços que
tucionel e poÍ quem continuou
1834, em que veio tomar posse

do mesmo lugar.
Joao de Melo Freitas, Francisco Antonio de Re-

zende e Àfianuel Ribeiro Dias Auinrarães-EmipraÍem
pela Galiza para Inglaterra, combatendo depois durante
o ceÍco do Porto como voluntarios.

Manuel tVlaria da RochaColmieiro- Como vimos,
foram impoÍlantes rrs serviços prestados por este cida-
dão á revolução liberal de Maio de 1828; pois não fo-
ram menos valiosos os que prestou depois na Inglaler-
Ía a muitos emigrados, principalmente aos seus patri-
cios, para quem a sua bolsa esteve sempÍe aberta, o
que não obstou a que alguem lhe tenlasse deprimir o
caracter honrado, afirmando que se locupletara com o
d in he iro do cofre das obras da barra de Aveiro, que
viera bu-scar a esta cidade quando o exercito constitu-
cional relirava paÍa o Porto. Já aludimos a este ultimo
facto, cuia hisloria completarcmos com uma circuns-
tancia pouco lembrada, e que é esta: Colmielro entre-
gou aquele dinheiro a um membro da Junta do Porto,

f oaquim Antonio de Magalhães; disto não resla duvida,
pois é este o proprio que o confirma na sua Analise
ds obseruações d.o general Saldanha, onde, enumeÍan-
do as providencias lomadas no dia 2 deJulho de 1828,
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que
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diz em nota: "Havendo o dito Antcnic.forge, passarlo
na comissão da fazenda recibo de 4:000$C00 réis, em
cuja soma a mesms comissão lhe incluira tres contos
e ta n tos rnil
mieiro, fôra receber ao cofre da brr:r de Aveiro,
quais haviam sido rneti.Jos nos baus da secreiaria
rlelegação, que ultirnamente se extraviara,n».

Referindo-se a esta passagetn da Aotíliss, escreve

réis, que Manuel À{aria da R,icha Ct,l-
OS

da

Não
Colmieiro

aijmite duviiia que Manuel Maria da Rocha
Íôra receber a,.l cofr: d: barra de Aveiro,

Nautel Correia de Mesquita (r).

tres
ele

contos e tantos miI réi-., de cuja qulntia como
prometeu, poCia inforrnar a v. ex.u; fez entrega a

Magalhães na oc sião em que este de Coimbra se re-
Era então bem uatural que, chcgado

Magalhães á ci lade do Porto, aonrje existia
uma cornissão de fazenda, a cujo cargo estava Íec().
lher os dinheiros publicos e desernLrrlsa-[,.,s conÍulne
lhe fosse exigidc pelo governo; era bern rratural, dig,r,
que Magalhães fizesse entrega daqueles lres coutos e
tantos mil réis á ctimissão de fazenda, unico lugar que
entãt; devia -ser o seu deposito e guarda. Porérn que
faz Magalhães? Em vez de fazer imeciiatamente entrega
daquele dinheiro no cofre competente, que era o da
comissão de fazenda, o deu a guardar em casa de Jose
Correia de Faria, negociante do Porto, morador nâ rua
Nova de S.João, fechado tudo dentro dos seus baús,
aonde o conservou até ao meiado da noite do merno-
ravel dia 2 de )ulho. De tudo o que fui informado
neisa mesma noite, e bem o poderá atestar a v.
João Correia de Faria, filho do sobredito Faria, o
andava ao serviço do governo, bem como de

(1t-Coeia duma carta dirigida ao conde de Saldanha a res-
peito de alguns argumentos mal fundados,que os srs. Magalhâes
e Gama Í.ntroduziram ne sua analise ds observações feítas Ttor
aquele , general, sobre q partaria postttuma da Junta do Porto.
Paris, 1830.

para
fosse

o Porto



€xistiam em hoa guaÍda, se bem que em cofÍe alheio,
os lres o'ntos e tantos mil réis, os quais nessa nresma
noite foram entregues á crdem de Magalhães.,

Patrece, pcrtanto, averiguado que os fundos levan-
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enirega por ordem de Magalhães dos baús até ali acau-
{ elad os em sua casa. Portanto, ainda naquela noite

tados por Colmieircr do cofre das obras da barra de
Aveiro, em nada aproveitaram á eausa constitucional,
rllas o que é certo tatnbenl é que deles se não utilisou
o mesmo Colmieiro, como em tempo se procurou fazer
acred itar.

Manuel À4aria da Rocha Colmieiro deu, durante o
cerco Co Porto, muitas provas da sua intemerata va-

não possamos designar
tares, lror deficiencia de

co aÍ
aq s

no cr
dee

le niia, ccmo o afirma o testemunho unanime dos scus

o seu falecimento, em 5
Colisão, que se publi-

o Consta-nos
de Ave iro, o il.'o sr. Manuel Maria da Rocha Colmiei-
ro, tenente-coronel das extintas rnilicias" () sr. Colmiei-
ro, foi um dos que rnais trabalharam para a revolução
de 16 de Maio de i82B- €steve enrigrado, e serviu
com distinção na guerra contra a usurpação. Eleito de-
putado ás côrtes de 1839 e 40, o seu lugar era no lado
ern que se assentavam os Passos, os Coelhos de Ma-
galháes, os Vieiras de Castro, os Leoneis, os Campos
e ,Vasconcelos. Progressista decidido, oficial valente,
bom arnigo, etc., tais eram as feições proeminentes do
sr. Rocha Colmieiro, cuja perda lamentamos.

Evaristo Luiz de Morais-Nenhuma
Aveiro sofreu mais pela liberdade gue a dos

familia em
Morais, e

a nenhuma foram tambem tão mal remunerados esses
serviços. Vivendo até á revolução de 1828 numa de-
cerrte mediana, desde enião esbulhado dos oficios de

com grave sacrificio pe-justiça que já por herança, já
cuniario servia, sequestrado

cava no Porto, apareceram as linhas que se seguem e
que a Revolução de Seternbro transcreveu :

que falecera na sua casa, no distrito

o pouco que da herança
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a Ihe deixaram tais acquisições, lancinada, erni-
e preso, ficou numa angustiosissirna situação.
f:milia Morais, lutou poi esse ternpr com a des-

graça em toda a linha, valendo-lhe em parte nesses
dias amarissimos a protecr;ão de alguns amigos dedi-
cados e sobretudo a dum santo úelhinho, o bispo de
Aveiro D. Manuel Pacheco de Rezende, de qúem o
grande Castilho disse com t,rda a verdarle: .qúe de-
baÍxo dos olhos desconfiados de um governo suspei-
toso- mandava o pão qurttidiano aos que o governo
martirisava nas prisões» 1r,;, e áqueles a quem ós pais,
os maridos, os irmãos e os filhr.ls estavam homisiados
úu proscritos, acrescentarernos, pcis o facto, qtte é
verdadeiro, cl:egou ate nós numa tradição coberta de
louvores e bençãos.

Na farnilia Morais, tcdos os f!lhos varões comba-
teram pela liberdade, e as senhoras, essas, a principiar
por a sr." D. Maria Maxima Miquelina de Morais Sar-
mento, a virtuosa mãe de tão esforçados faladinos da
mesma causa, que pelo unico crime de ser mãe de Eva-
risto Luiz de Morais, de João Antonio de Morais, de
Clenrenre de Morais Sarmehto, de ]eronimo de Morais
Sarmento, de Antonio Joaquim de.Morais Sarmento e
de Bento Augusto de Morais Sarmento, foi arrastada
ás enxovias das cadeias desta cidade onde esteve pre-

nel,
nao
nela

sa seis meses (2), sofreram tarnbem nruito e muitu.
Evaristo Luiz de Morais, assistiu á acção do Mar-
onde se bateu como born soldado, não obstante
estar arregimentado
entraram.

em nenhum dos corpos que

(t)-O Naciona eiro de 1835.
outras terras, pois
esde o reinado da

nçdo de Evora Monte,

de numero de senh #rÊ§áã1j,tr.1?-J#;maridos, ou filhos, o
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Conro tantos outros seus lrmaos, com excepÇao
unica do mais rlovo, Bento Augusto de Morais Sar-
mento, uma criança então, emigrou pela Caliza, para
Inglaterra, onde teve por quartel o celebre barrucao
de Plymouth, pois nem ele nem seus irmãos Joâo e
Antonio conseguiram arregimentaÍ-se na classe de em-
pregados publicos, não obstante serem-no em Portugal.

Antonio Joaquim de fuIorais Sarmento-Como
seus irmãos, emigrou para Inglaterra onde se alistou
gostosamente no batalhão de voluntari rs da rainha.
Genio alegre e folgasão, passarrm para ele descuida-
dos os dias do exÍlo, nras nos combates enl que en-
trou, e não foram eles poucos, deu sobej as provas de
valor. Antonio de Morais foi sernpre valente e galan-
teador.

João Antonio de Morais-Pronunciado na
aberta em Aveiro pelo corregedclr da cornaÍca,

devassa
foi cita-

por ordem da Junta do Porto, e para cujo comaudo foi
nomeado Francisco Silverio de Carvalho Magalhães
Serrão, mas de quem aquele foi sempre verdadeiro
comandante, sendo para isso desde logo promovido a
alferes. 

:F
**

do por carta de editos da Alçada de 7 de Dezembro
de 1829, para se apÍesentar á prisão e livramento. Es-
tava ao tempo em InglaterÍa, paÍa onde emigraÍa para
não ter a mesma sorte de seu infeliz irmão Clemente
de Morais, pois a parte que em Portugal tomara na
revolução constitucional dava lhe direito, pelo menos,
a ser como este enforcado.

João Antonio de Morais, um dos irmãos mais ve-
lhos da familia Morais, salientara-se nos trabalhos pre-
paratorios da revolução de I6 de Maio, e efectuaCa
esta, tomou a seu cargo a instrução dos voluntarios
que se alistaram no batalhão organisado em Aveiro

Como fica dito, do casamento de Manuel Sebas-
tião de Morais Sarmento com a sr.a D. Maria Maxima
Miquelina, nasceu Jeronimo de Morais Sarmento.
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Morais em Aveiro

quial do Espirito Santo, ha muitri dr mulida. Have ndo
trc,quenÍr,do a aula de pnmelÍas Ietrfl-s, ile que era pÍo-
Ies"cor
lido
r.sluCr

Custodio José Batista , o Cossoia, depois denri-

nr:ris velho, Evaristo Luiz de Morais. Em 1B28abraçou,
corn o e r:tusiasnto prtiprio da sua sorridente juveniudr-",
a ideia da restauração da liberdade, por quem desde
1820 vinha pugnando toda a sua familia. O papel que
desernpenhou naquela revolução, já em outro lrigar o
deixei esbr:çado. Aniquilado o movimento liberal, enr
grande parte pela inercia dos chefes, Jercnimo de Mo-
rais seguiu para o exilio com seus irmãos e a maioria
das praças que constituiam o batalhão de Aveiro 10
de voluntarios de D. Pedro IV.)

Agregou se, bem ct,mo aqueles, ao batalhão de

dr)Í€s Íiâ rev0luçãrl de Aveiro, e com ele Saiu d,;
caçadores 10, de quem haviam sido valiosos co Ía-

rto
na madrugada de 3 de Julho de 1828, Dali até á dis-
persão em (Jrense de quasi todo este batalhão, Jeroni-
mo de Morais arrostou os mesmcs perigos e soÍreu as
mesmas inclemencias porque passaraÍn os bravos sol-
dados de caçadores. Nesta parte a historia deste é a
biografia daquele. Por isto e porque historiadores de
nomeada como Silva Maia lVlenorias) e Soriano lHls-
toria da guerra civil) pormenorisando a retirada da di-
visão constitucional pelo Minho e a sua entrada na
Galiza, esqueceÍam por completo o bravo caçadores
10, passo a reproduzir o que a trl respeito escÍeveu
uma testemunha presencial :

p(r
-1S

corstitucional, passou sem ouira ordem de
a ser empregado no cartcrio de seu irmão

.As onze e meia horas da noite de 2 para 3 de
Julho recebeu o batalhão ordem de marchar, á uma
Ilola da manhã, sobre a ponte do Porto (esta ordem
foi do brigadeiro Pizarro),-dirigindo-se ao campo de S.
Lazaro; mas ao chegar á ponté teve outra ordem para
dirigir-se, pelo silio de Aguardente, ao largo da Cruz
das Regateiras, e ali parou até que toi maídado mar-
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Thirso, onde e ei.l)

No dia 4, marchando para Braga, o general Íalou
ao batalhãrr ibern c.lmo a quasi todos os corpos) rro.
meio do caminho, dizemdo-lhe que era preciso ()cupâr
a raia da Galiza, até que de lurtlaterra nr,s viesseiil so-
corros. Deraur-se vivas ao sr. f). Pe,dro, á sr. D. Maria
II, á Carta Constiticional, e canfando diferentrs irinos
partiu o batalhão em auxilio de caçadores g, que já se
achava enganadr: com o inirnigc perto cle Btaga; e, pas-
sando além desta cidaCe, frri acanrpar na margern di-
reita do Cavado, junto á ponte do Prado.

A marcha do dia 5 durou todo o dia e parte da
noite, e foi a mais penosa para todas as tropas, que
seguiam as bagagens e artilharia; esta foi abandonacla,
inutilisando-se os rep3íos dos carros; e suposto que o
procedimento de parte do regimento 2L e caçadores
l1 (e cavalaria 11, querendo retrogradar, levando a
caixa miiitar) unido á fadiga e Íorne que sofria o exer-
cito, désse ugar a muitas reilexões, que excitassetr a
seguir tal exemplo, contu,lo o bataIhão de caçadores
10 nenhuma parte tomou em tais acontecimentos, e

'sem perder um unico soldado che.rou ás visinhanças
de Covide, onde acampou, e nâo achou que comer.

No dia 7 marchou o batalhão até á Portela de
Leão, onde acampou, e tambem não achou que comer;
dai mudou o batalhão no dia 9 para outro carnpo, já
no territorio galegcr, e ficou peor que no antecedente,

chegou,char pela cstrada de S
cujas imedieções acanr

pois que ali havia pelo menos alguma [enha para quei-
lnar e enxugar a roupa, minorando deste modo os es-
tragos que o rigoroso frio e chuva nos tinham causa.
do, porqrre nos acompanharam em quasi todos os dias
der irad a.

Iome, o frio, a chuva, e niuitas ou
que tanto deviam ailigir e irritar os anlmos

et
A tras causas

dos solda-
dos, e Íaze-los desconfiar e temer da sua Íutura sorte,
tlavam cuidado ao comandante e oficiais do batalhão,
que lao
mentos,

vtam como obstar de pronto a tantos sofri-
apesar de dizer-se no q uartel.general, que
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brevemente se espeÍa-va ordem para
aq u artelar-se nos povos visinhos.

ir toda a divisão
1

I

di
lh

Neste estado e conlinuando a chover, como nos
âs de inverno mais rigoroso, percebeu-se no bata-
ão 10, na tarde de l1 de Julho, um rumor, ouvindo-

se dizer:- *Nós estamos moltos de fome, e nem ao
menos temos lume para nos aquecer; decerto morre-
mos aqui, como no outro acampamenlo iam nrorrendo
os cavalcs, ainda os mais gordos>,.

FIM






